
Verslag bijeenkomst Jonge Atlantici: ‘The Godfather Doctrine’ 
 
Op dinsdag 15 februari 2011 organiseerde Jonge Atlantici een bijeenkomst over ‘The Godfather 
Doctrine’ in het Parooltheater te Amsterdam. Schrijver John Hulsman weidde uit over zijn 
gelijknamige boek waarin de politieke stromingen in de Verenigde Staten worden gepersonifieerd 
door de drie zoons van het beroemde personage uit film The Godfather, Don Corleone. Door een 
populaire, bekende film zoals The Godfather te gebruiken, probeert Hulsman een academisch 
onderwerp als Amerikaanse politieke stromingen toegankelijk te maken voor het grote publiek. 
 
Onder het genot van een drankje namen de geïnteresseerden plaats op de stoelen in het intieme, 
sfeervolle theater. Na een korte inleiding van bestuurslid Christa Verhoek begon de schrijver aan zijn 
lezing. Met behulp van enkele scènes uit de film The Godfather legde Hulsman uit welke strategieën 
de verschillende politieke stromingen gebruiken ten aanzien van het buitenlandbeleid. Hiervoor 
vergeleek hij de zoons van Don Corleone in The Godfather, Sonny, Tom en Michael, met 
respectievelijk het neoconservatisme, het institutionalisme van de democraten en het realisme van 
de Amerikaanse politiek. Centraal tijdens de lezing stond een van de bekendste scènes uit The 
Godfather: de scene waarin Don Corleone, het hoofd van de machtigste  maffiafamilie van New York, 
wordt neergeschoten door een rivaliserende organisatie onder leiding van Virgil Solozzo, terwijl hij 
sinaasappels koopt bij een fruitkraampje. Hij overleeft het ternauwernood. Zijn zoons zijn verbijsterd 
en moeten besluiten hoe ze op de situatie reageren.  
 
Volgens Hulsman is Don Corleone emblematisch voor de macht van de Verenigde Staten ten tijde van 
de Koude Oorlog en het Amerika dat werd verrast door de gewelddadige aanvallen van 11 september 
in 2001. Wanneer de familie Corleone wordt aangevallen door onbekende machten, hebben de drie 
zoons een verschillende mening over hoe de situatie moet worden aangepakt. Hiermee 
vertegenwoordigen zij drie verschillende visies op het Amerikaanse buitenlandbeleid.  
 
Tom, de geadopteerde zoon en consigliere, is de familieadvocaat en gelooft in een diplomatieke 
oplossing die veel gemeen heeft met het gedachtegoed van het liberaal institutionalisme van de 
democratische partij. Tom wil dat de situatie zo snel mogelijk weer hetzelfde wordt als voor de 
aanslag op Don Corleone. Niet machtsvertoon en geweld maar onderhandelingen moeten daar voor 
zorgen. Sonny gelooft juist in het gebruik van ‘hard power’. Hij is de ideale vertegenwoordiger van 
het neoconservatisme: “Shoot first, ask questions later.” Helaas is hij door zijn agressie en 
impulsiviteit een makkelijk doelwit voor zijn tegenstanders en wordt hij al snel geliquideerd. De juiste 
aanpak is volgens Hulsman die van Michael, de realist. Hij begrijpt dat de Corleone’s niet langer de 
enige machtige familie in New York zijn, maar wordt daar niet nostalgisch van. Hij besluit dat het de 
juiste strategie is om alle mogelijke middelen te gebruiken om de doelen van de familie te 
verwezenlijken: een combinatie van belonen en straffen naar gelang de situatie. De regels zijn 
namelijk veranderd, de wereld is niet langer unipolair maar multipolair.  
 
Na afloop van de lezing beantwoordde John Hulsman enkele vragen uit het publiek. Ter afsluiting 
werd gezamenlijk naar het eerste deel van The Godfather trilogie gekeken. 
 
Lieke Sniekers, bestuurslid JA 

 


