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‘The past is never dead. It’s not even past.’
William Faulkner in Requiem for a Nun
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VOORWOORD

D e grootste valkuil bij het schrijven van een geschiedenis van de Ver-
enigde Staten is de gang daarvan vanzelfsprekend of zelfs onvermij-
delijk te achten. Het is verleidelijk om terugkijkend vanuit het heden 

allerlei ontwikkelingen te zien als opmaat naar wat later gebeurd is. Alsof 
het allemaal vanzelf sprak, alsof de American Century een soort autonoom 
proces was. Veel Amerikanen zien hun geschiedenis zo, niet gehinderd door 
twijfel of veel kennis van die geschiedenis. Hun land is een uitzonderlijk land, 
door God voorzien van een missionaire taak.

Zo vanzelfsprekend was het allemaal niet. Dat er één Verenigde Staten is 
en dat we daarover in enkelvoud praten is op zich al een wonder. Het land 
had al vlak na zijn onafhankelijkheid uiteen kunnen vallen, of uiteen kunnen 
spatten tijdens de Burgeroorlog. In retrospect verlichte geesten zoals Thomas 
Jefferson, Alexander Hamilton, Abraham Lincoln en Franklin Roosevelt wa-
ren controversieel in hun tijd en vaak lang niet zo ruimdenkend of visionair 
als de geschiedenis hen heeft gemaakt.

In deze geschiedenis van Amerika heb ik geprobeerd deze valkuilen te ver-
mijden. Het is geen lineair verhaal. Het is niet altijd een mooi verhaal, soms 
zelfs ronduit lelijk. Een land dat tot maar vijftig jaar geleden zijn zwarte bur-
gers behandelde als tweederangs Amerikanen, hun de rechten ontzegde die 
andere burgers wel hadden en weigerde hen te beschermen, ook dat is Ame-
rika. Wel is het altijd een fascinerend verhaal, nooit saai, nooit voorspelbaar.

In de bijna veertig jaar dat ik dit land bestudeer, heb ik geleerd om een 
balans te vinden tussen het vastleggen van wat de feiten waren en hoe ze ge-
interpreteerd kunnen worden, althans dat hoop ik. Aan een simpele opsom-
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ming van de feiten heeft u weinig en zoals u zult lezen heb ik geen gebrek aan 
oordelen, observaties en vraagtekens, en heb ik me niet ingehouden bij het 
plaatsen van kanttekeningen of het geven van interpretaties. U hoeft het er 
niet mee eens te zijn. Het is een uitnodiging mee te denken, verklaringen te 
vinden of uitgedaagd te worden door andersoortige verklaringen.

Dit boek heeft een lange voorgeschiedenis, lang voordat het de vorm kreeg 
van een volledige historie van de Verenigde Staten. Vrijwel al mijn journa-
listieke werk had direct of indirect met Amerika te maken. Soms schreef ik 
over ontwikkelingen als die geschiedenis zich afspeelde, tijdens mijn jaren 
in Washington zelfs om de hoek van waar ik woonde. Mijn boeken plaatsen 
Amerika altijd in een historische context, vanuit de overtuiging dat je het land 
anders niet kunt begrijpen. Ik schreef over immigratie, over presidenten, over 
de Founding Fathers en buitenlandse politiek, en dook diep in het leven van 
een van de grootste Amerikanen bij het schrijven van een biografie van Abra-
ham Lincoln. Geleidelijk aan drong zich de uitdaging op om een volledige 
geschiedenis te schrijven.

De laatste grote Nederlandstalige geschiedenis van de Verenigde Staten 
was van de hand van J.W. Schulte Nordholt en kwam uit in 1985. Ik doe de 
grote Amerika-kenner geen onrecht als ik stel dat zijn boek gedateerd is. Dat 
geldt in veel sterkere mate voor Pressers Amerika, dat in 1949 zijn eerste en in 
1976 zijn laatste druk beleefde. Er zijn talloze Engelstalige geschiedenissen, 
maar ik geloof dat Europese ogen, Nederlandse ogen, daar iets aan toevoe-
gen. Ik verwijs naar het boekenessay voor mijn bronnen en inspiratie.

Vaak werd me gevraagd wat voor visie ik heb op die Amerikaanse geschie-
denis, in de verwachting dat ik een totaalbeeld had waarin alles paste. Net 
als de oude Bush heb ik het niet zo op ‘the vision thing’. Ik denk dat het juist 
Amerika’s eigenheid is, en zijn charme, dat zo’n beeld niet goed mogelijk is. 
Voor mij is de studie van Amerika altijd gekenmerkt door de spanning tussen 
ideaal en werkelijkheid, ambitie en teleurstelling, oprechtheid en hypocrisie, 
Jefferson en Hamilton. Spanning, dat is het juiste woord. Amerika is een land 
met een januskop, met twee gezichten, meestal tegelijkertijd opgezet. Een 
gekmakend onredelijk land, maar ook een fascinerend land waar ik van houd, 
zij het niet onvoorwaardelijk.

Dit is een geschiedenis van Amerika die de lezer in staat moet stellen de 
lange lijn van de Amerikaanse ontwikkeling te zien. Die de kenmerkende 
factoren blootlegt die steeds terugkomen, zodat geleidelijk aan een begrip 
ontstaat van dat land en de lezer gebeurtenissen in perspectief kan plaatsen. 
Dit is een geschiedenis waarin de verkiezing van Donald Trump tot president 
minder verrassend is dan ze anders zou zijn. Het is een geschiedenis voor 
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mensen die willen weten wat er is gebeurd en waarom. Soms geheel voorspel-
baar, soms verrassend, maar bijna altijd wel te passen in een breed beeld van 
deze Verenigde Staten.

Dit boek eindigt met de verkiezing van Donald Trump tot 45ste president 
van de Verenigde Staten. De lijnen in de geschiedenis die in hem samenko-
men vertellen ons het verhaal van de moderne Verenigde Staten. Ik sluit dit 
boek af op een punt in die geschiedenis waarop de vraag gerechtvaardigd is 
of en hoe Amerika in staat is met deze ontwikkelingen om te gaan. Of het 
een manier zal vinden de binnenlandse problemen die al veel langer onder 
de oppervlakte sudderden aan te pakken. Of het een nieuwe rol kan vinden in 
een snel veranderende wereld. De geschiedenis van Amerika zoals ik die hier 
beschreven heb, is tegelijk hoopgevend en zorgwekkend, een weergave van de 
tweeslachtigheid die Amerika altijd kenmerkt.

Amsterdam, juni 2017

PRAKTISCHE NOTEN

I k heb me een aantal vrijheden gepermitteerd om het lezen te vergemakke-
lijken. Ik schrijf vaak ‘Engeland’ als ik het in werkelijkheid heb over Groot- 
Britannië, zoals ik vaak ‘Amerika’ gebruik wanneer ‘Verenigde Staten’ meer 

op zijn plaats was geweest. Het grootste deel van directe citaten heb ik in het 
Nederlands vertaald, behalve als termen of frases deel zijn geworden van het 
dagelijks spraakgebruik, zoals ‘a date that will live in infamy’, fDr’s woor-
den na Pearl Harbor, of citaten uit de redevoeringen van Abraham Lincoln 
en William Jennings Bryan, die in mijn vertaling veel van hun kracht zouden 
verliezen.
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HOOFDSTUK 1

DE EXPLORATIE  
VAN EEN CONTINENT

1612-1750 


D e geschiedenis van de Verenigde Staten, die dan natuurlijk nog niet 
als zodanig bestaan, begint als de eerste Europeanen zich permanent 
vestigen in Noord-Amerika. Wat er voor die tijd op dat continent 

plaatshad, is voor deze geschiedschrijving niet vreselijk relevant. Dit is geen 
geschiedenis van Noord-Amerika, maar een geschiedenis van de Verenigde 
Staten. Wat die eerste Europeanen aantroffen en hoe ze daarmee omgingen, 
is natuurlijk wel deel van dat verhaal.

Rond 1500 leefden op het huidige grondgebied van de Verenigde Staten en 
Canada waarschijnlijk zo’n 5 miljoen mensen, collectief indianen genoemd. 
Sommigen van hen woonden in permanente nederzettingen, anderen waren 
nomadisch, winter- en zomernederzettingen afwisselend. Deze oorspron-
kelijke bewoners zouden slachtoffers worden van de veroveringsdrang van 
de Europeanen, in eerste instantie door meegebrachte ziekten waartegen ze 
geen weerstand hadden. Geweld was altijd een belangrijk facet van het leven 
in Amerika. De indianen werden bruut opzijgeschoven of uitgemoord, en sla-
vernij, de erfzonde waarmee de Verenigde Staten zouden opgroeien, was vrij-
wel onmiddellijk aanwezig. Ook onderling waren kolonisten geen doetjes. De 
samenleving die ontstond aan de rand van de beschaafde wereld was wreed 
en ongenadig.

Waarschijnlijk waren bewoners van IJsland en Scandinavië omstreeks 
980 de eerste Europeanen die Noord-Amerika bereikten. Ze lieten nauwe-
lijks sporen na. In de zestiende eeuw werden ze gevolgd door Spanjaarden, 
die vanuit Mexico en de Caribische eilanden noordwaarts trokken. In hun 
zoektocht naar goud kwamen zij zo ver als het het huidige Kansas, maar het 
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bleef bij zoeken. De belangrijkste erfenis die ze achterlieten was het paard, 
waarvan de Noord-Amerikaanse variant tienduizend jaar tevoren was uitge-
storven. De aanwezigheid van dit dier had de levens van de indianen fun-
damenteel veranderd. Nomadische stammen legden grotere afstanden af, 
ruiters konden effectiever jagen op bizons, onderlinge gevechten werden 
destructiever.

Vergeleken met de Spanjaarden en de Portugezen waren de Engelsen, de 
Fransen en ook de Nederlanders laatkomers in het exploreren van de Atlanti-
sche Oceaan. In 1534 had de Franse zeevaarder Jacques Cartier overwinterd in 
het gebied van de St. Lawrence rivier, in het huidige Canada. Hij keerde terug 
in 1541, op zoek naar het goud en de diamanten die daar volgens de verhalen 
te vinden zouden zijn. De Fransen zetten ook kleine kolonies op in Florida, 
aan de zuidpunt van de huidige Verenigde Staten, en aan de rivier de Savannah 
in wat nu South Carolina heet. Ze werden verjaagd door de Spanjaarden, die 
vanuit het Caribisch gebied een veel gemakkelijker claim op het gebied kon-
den leggen en houden. Zij stichtten in 1565 St. Augustine, het stadje in Florida 
dat geldt als de oudste permanente Europese nederzetting in de Verenigde 
Staten. De Fransen trokken zich terug tot de monding van de St. Lawrence, 
waar Samuel de Champlain in 1608 Québec stichtte, de eerste nederzetting in 
Nieuw-Frankrijk.

Natuurlijk waren ook de Engelsen geïnteresseerd in dit niet-geclaimde 
gebied. De Engelse zeevaarder John Cabot was in 1497 al eens langs Labra-
dor gevaren, in het noordoosten van Canada. Een jaar later bezocht hij Nova 
Scotia. Ontdekkingsreizigers als Walter Raleigh en anderen hadden de kust al 
geëxploreerd. Het leverde enkel wat semipermanente vissersdorpen op. Aan 
het begin van de zeventiende eeuw komt de geschiedenis op gang die ons hier 
aangaat.

HEIDENSE EN BARBAARSE LANDEN

D e Europeanen die van Amerika de Verenigde Staten zouden maken, 
bereikten het continent op drie punten. In het zuiden vestigden ze 
zich eerst op een eiland voor de kust van het huidige North Carolina, 

later op het vasteland van wat nu Virginia heet. In het noordoosten kwamen 
ze aan land waar nu de staat Massachusetts ligt. De verschillen tussen beide 
zouden grote gevolgen hebben voor de geschiedenis van Amerika.

Het derde punt van aankomst krijgt meestal minder aandacht: het zuid-
westen. Rond 1630 bouwden franciscaanse missionarissen en Spaanse sol-
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