
 

 

Boekbespreking 

Voorbij de trans-Atlantische eeuw 

Jaap Verheul 

In 1941 verklaarde Henry Luce, de redacteur en eigenaar van het invloedrijke blad Time, 
dat de twintigste eeuw in economisch, cultureel en politiek opzicht gedomineerd zou 
worden door de Verenigde Staten. Zijn redactionele artikel was meer een oproep dan een 
constatering. Immers, terwijl in Europa en elders in de wereld de Tweede Wereldoorlog in 
volle hevigheid was uitgebroken, hield zijn land zich nog angstvallig afzijdig. Luce wilde een 
einde maken aan deze terughoudendheid, die werd gevoed door een krachtige 
isolationistische traditie. Daarom plaatste hij in zijn invloedrijke blad een krachtige oproep 
aan zijn landgenoten om verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij vast The American 
Century doopte.  

Hij zag die mondiale rol voor zijn land als veelomvattend. De Verenigde Staten dienden, als 
“the intellectual, scientific and artistic capital of the world,” als een goede Samaritaan overal 
ter wereld de democratie te steunen, technologische vooruitgang te stimuleren, maar 
daarnaast ook hun cultuur te verspreiden. Immers, zo verklaarde de mediaman overtuigd, 
“American jazz, Hollywood movies, American slang, American machines and patented 
products are in fact the only things that every community in the world, from Zanzibar to 
Hamburg, recognizes in common.” 

De Amerikaanse eeuw die Luce zo krachtig definieerde ligt inmiddels definitief achter ons. 
We krijgen daardoor een beter historisch zicht op de fundamentele krachtenvelden die de 
trans-Atlantische verhoudingen hebben bepaald. Wat was de wisselwerking tussen de 
economische realiteiten, de culturele verbeeldingskracht en de geopolitieke consequenties 
van deze Amerikaanse betrokkenheid bij de wereld? Anders gezegd: hoe verhielden 
economische producenten als Henry Ford en Bill Gates zich tot de culturele verlokkers als 
Walt Disney en Steven Spielberg? Wat betekenden de mondiale aantrekkingskracht van hun 
economische en culturele producten voor de Amerikaanse buitenlandse politiek? En, 
misschien nog wel belangrijker, welke rol heeft de Europese partner in het trans-Atlantische 
samenspel van deze eeuw gespeeld? Een dergelijke terugblik roept als vanzelfsprekend de 
nog meer actuele vraag op wat ons inzicht in dit krachtenveld van de afgelopen eeuw 
betekent voor onze verwachtingen ten aanzien van het tijdvak dat nu is aangebroken. Wat 
zijn de vooruitzichten voor wat de Amerikaanse commentator Fareed Zakaria alvast de Post-
American World noemde? Wat is hierbinnen de toekomst van het Atlantisch 
bondgenootschap en de trans-Atlantische economische verwevenheid?  

‘Empire by invitation’ 

Enkele recent verschenen studies suggereren alvast enkele antwoorden op deze actuele 
beleidsvragen en bieden ook voorzichtig enkele vooruitzichten. Hoewel hun achtergrond en 
visie verschillen, lijken deze auteurs het eens over een aantal belangrijke constateringen. De 
Amerikaanse eeuw blijkt geen historische eenheid, de dominantie van de Verenigde Staten 
ten opzichte van Europa is niet vanzelfsprekend of eenvormig, en — wellicht nog de 



 

 

belangrijkste observatie — gedurende de afgelopen eeuw hebben zich aan weerszijden van 
de Atlantische Oceaan twee contrasterende modellen ontwikkeld die nog steeds voor elkaar 
als concurrent, utopie en inspiratiebron fungeren.  

De ‘lange’ twintigste eeuw, die loopt vanaf de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898 tot en 
met 9/11, toont een golfslag van wederzijdse beïnvloeding die zeer verschillende fasen 
doorlopen heeft. De aan New York University verbonden historica Mary Nolan spreekt met 
een knipoog naar Luce liever van een Transatlantic Century om de wederkerigheid in de 
verhoudingen te benadrukken. Ze herinnert ons eraan dat de Verenigde Staten tot aan de 
Tweede Wereldoorlog allerminst een vanzelfsprekend economisch model vormden voor 
Europa. Integendeel, de Oude Wereld keek geamuseerd naar en wellicht zelfs gefascineerd 
door ‘fordisme’, Hollywood, jazz en andere nieuwlichterijen, maar had geen enkele reden 
om aan de eigen superioriteit te twijfelen. Zeker niet nadat de beurscrash van 1929 de 
Amerikaanse droom onderuit haalde. Pas door de realiteiten van de Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog ontstond een Amerikaanse hegemonie die Europa in de rol van 
ondergeschikte partner drong. Economisch overwicht van de krachtige en aanlokkelijke 
Amerikaanse motor van consumptiegoederen en technologische vernieuwing speelde hierbij 
volgens Nolan de doorslaggevende rol. Maar de Amerikaanse macht was ook gebaseerd op 
een relatief toevallig samenspel van militaire macht, angst voor het communisme, sympathie 
voor de Amerikaanse politiek en populaire cultuur, en, niet te vergeten, een Europese 
bereidheid om in de naoorlogse jaren genoegen te nemen met een ondergeschikte positie in 
dit trans-Atlantische partnerschap. De Amerikaanse heerschappij was, zoals Geir Lundestad 
al stelde, vooral een “empire by invitation”. 

Wederzijdse culturele beïnvloeding 

Vanaf de jaren zeventig ging het echter al mis, en ondermijnden economische crises, 
protestbewegingen en het einde van de Koude Oorlog de trans-Atlantische 
machtsverhoudingen. Sindsdien wedijveren Europees anti-Amerikanisme en Amerikaans 
anti-Europeanisme met elkaar aan weerszijden van de schijnbaar steeds wijdere Atlantische 
Oceaan. Het is verleidelijk om zowel de Amerikaanse dominantie als het bijhorende 
Amerikaanse internationalisme en interventionisme ten opzichte van Europa achteraf als 
een historische uitzondering te gaan zien binnen een veel langere traditie van isolationisme 
en unilateralisme. Hoewel de eeuw van Amerikaanse dominantie voorbij is, blijkt de 
wederzijdse betrokkenheid echter allerminst verdwenen. 

Nolan laat zien dat gedurende de gehele eeuw stromen van goederen, investeringen, 
mensen en ideeën de Atlantische oceaan in twee richtingen overstaken. Amerika was één 
van de knooppunten in dit systeem van mondiale uitwisseling. Deze globalisering had tevens 
een culturele component, zo onderstreept ook Richard Pells in zijn laatste werk. Pells, die 
eerder het academische debat over amerikanisering in kaart heeft gebracht in zijn handboek 
Not like US, benadrukt nu in Modernist America dat de Verenigde Staten niet alleen hun 
massaculturele goederen over de wereld hebben verspreid, maar ook een gretige 
consument waren van intellectuele en artistieke invloeden uit Europa. In dit levendige boek 
laat hij zien hoe het Europese modernisme in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
overstak naar het land van de moderniteit en wolkenkrabbers. Juist daar groeide deze 
obscure intellectuele kunststroming uit tot een breed gedragen en positieve houding ten 



 

 

opzichte van cultuur. Amerikanen pasten de experimentele inzichten van Europese 
intellectuelen gretig toe op hun succesvolle industrie van commercieel vermaak en 
massacommunicatie: “the comic strip replaced painting, jazz and popular songs replaced 
grand opera, and films replaced plays” (pag. 26). De Europese preoccupatie met culturele 
hiërarchie legde zo ironisch genoeg de basis voor een egalitaire Amerikaanse massacultuur 
die de wereld veroverde. Amerika, zo concludeert Pells, dankt cultureel evenveel aan Europa 
als andersom. 

Toekomstvisies: realiteit en mythe 

De Britse historicus David Ellwood, die verbonden is aan de universiteit van Bologna, 
beschrijft in een fascinerende studie hoe de Verenigde Staten vooral uitgroeiden tot een 
model voor moderniteit. De toekomstvisie van Amerika choqueerde, en daagde Europeanen 
telkens weer uit. Amerika, als realiteit of als gedroomde mythe, werd voor Europa een 
modelsamenleving die kon inspireren en provoceren, fervente aanhangers kende, maar ook 
verfoeid en gevreesd werd. Ook Ellwood wijst erop dat die dynamische Amerikaanse droom 
vooral in de nadagen van de drie oorlogen van de twintigste eeuw in het middelpunt stond 
van de Europese discussie over zijn eigen toekomst. Telkens als Europa in duigen lag, leverde 
het tomeloze, creatieve en soms ook triomfalistische Amerika nieuwe visies voor de 
toekomst, introduceerde het technologische innovaties, van automobiel tot internet, en 
formuleerde het een model voor kapitalistische groei en democratisering. Het overzicht van 
Ellwood toont hoe Europese politieke elites, intellectuelen en de massa’s dit ijkpunt 
hanteerden om hun eigen positie te kiezen, soms door de “amerikanisering” als de weg naar 
modernisering te accepteren, maar vaker door de Europese identiteit te benadrukken en 
een eigen model voor overheid en markt te omarmen. Maar tegelijkertijd, zo concluderen al 
deze auteurs, doen Amerikanen precies hetzelfde met “Europa”, zodat de afgelopen eeuw 
gekenmerkt werd door een intensieve trans-Atlantische dialoog tussen uiteenlopende 
toekomstmodellen.  

Wellicht de meest opmerkelijke conclusie is echter dat er na de Amerikaanse eeuw geen 
einde is gekomen aan de trans-Atlantische verwevenheid. Vooral na 9/11 braken 
geëmotioneerde meningsverschillen uit over bondgenootschappelijke dossiers als 
buitenlandse politiek, collectieve veiligheid, humanitaire interventies en de formele 
samenwerking tussen EU en de Verenigde Staten. Europa blijft tenslotte een militaire 
pygmee in vergelijking met de Amerikaanse reus. Maar deze geopolitieke animositeiten en 
incongruenties hebben verrassend weinig invloed op de onderliggende economische en 
culturele onderstromen. Ellwood wijst erop dat de trans-Atlantische uitwisseling van 
investeringen en goederen ondanks de mondiale crisis is blijven groeien, toeristen 
enthousiast de oceaan blijven oversteken, en Hollywood en massaconsumptieformules als 
McDonald’s onverminderd succesvol zijn.  

‘Samenwerkende rivaliteit’ 

De economische, culturele en politieke overheersing die Henry Luce de drijvende kracht 
achter The American Century noemde, was slechts gedurende een betrekkelijke korte 
naoorlogse periode een realiteit, en dan nog maar ten dele en nooit onbestreden. Dit 
historische moment heeft achteraf wel een paradigma van “amerikanisering” en Amerikaans 



 

 

cultureel imperialisme opgeleverd dat op de gehele eeuw is geprojecteerd. We kunnen nu 
zien dat we beter kunnen spreken van een samenwerkende rivaliteit tussen trans-
Atlantische modellen, waarbij de onderlinge balans soms in één richting verschuift maar ook 
weer kan keren. Er is sprake van twee krachtige referentieculturen die een Amerikaanse of 
een Europese weg naar de toekomst vertegenwoordigden, en elkaar steeds stimuleren tot 
reflectie op de eigen identiteit. Die diversiteit hoeft geen slechte zaak te zijn. Integendeel. 
Dat de een van Mars komt en de ander van Venus is vaak de basis voor een goed en gelukkig 
huwelijk. 

Jaap Verheul is als universitair hoofddocent betrokken bij de opleiding American 
Studies  aan de Universiteit Utrecht.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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