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boeken I Gelezen 

Centennial 
DOOR]ames A. Michener 

Sideraal Ameril{a 
DOOR]ean BuadrilIard 

The Wild West, The 
Mythical Cowboy & 
Social Theory 
DOOR Will Wright 

Once upon a time in the West 

Dit jaar bestond de Western honderd jaar; als film. De realiteit van de western is 

veel ouder. Simpelweg omdat de beelden in deze films de geschiedenis van de 

Verenigde Staten omvatten: How the West was won. Over de Verenigde Staten zijn 

veel boeken geschreven en zeker ook over de historie van het land. Het lastige is 

natuurlijk waar te beginnen wat betreft tijd en locatie. Het land is groot en uitge

strekt en bestond al vele j aren voor de komst van de Europeanen. De vele neder

zettingen op plaatsen waar wildernis en prairies zijn gekoloniseerd en geculti

veerd, hebben de laatste honderden jaren veel bereikt en meegemaakt. In het 

bekende en verfilmde boek Centennial beschrijft]ames Michener het verhaal, de 

geschiedenis van dat grote land, de Verenigde Staten. Hij doet dit middels een 

dorpje aan de rivier The Platte in Colorado. Dit dorp, gesticht door Levi Zendt, heet

te lange tijd Zendt's Farm. Toen het dorp het eerste eeuwfeest vierde en inmiddels 

toch wel iets meer was dan de boerderij van Levi Zendt veranderde het zijn naam 

in Centennia!. Michener beschrijft de geschiedenis van de Verenigde Staten vanaf 

het begin. Hoe de Indianen er lcwamen en zich vestigden en hoe vervolgens de 

Europeanen arriveerden aan The Platte. Eerst de Duitser Zendt en later alle andere 

nationaliteiten: Fransen, Russen, Nederlanders, Mexicanen, Engelsen, Chinezen, 
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l'tcl'tcr;1. Ik tnll'l'lTS, dc (OI\'/J()\'S, dc nlllclllTS, dc goudzockcrs. Samen maakten ze 

V;lll ;tllL's mcc l'll samCll bouwdcn zc hct dorp Cll dl' rcgio op. Ccnlennial is de 

Vcrcnigdc Statc!l. lil dl' Vl'rclligdc Statcll zijn hOlldcrden Ccnlcnnials. Ccntennial als 

dl' multiculturl'll' samcllieving UI'Ullt lulclln'? IJl' grote immigrantensteden als 

Chicago l'll Pit tslJurgh mct vl'lc soorten I:uropcancncn San Francisco met zijn 

McxicIIll'lll'1l ,\ziatcn zijn uit dc kluitcn gcwassl'n Ccntclllliuls. De manier waarop 

(,'rllclllliul grocit cnccn cchtc gcml'cllschap wordt, is kenmcrkend. Mensen, emi

granten uit dc Oudc Wcreld dic volledig op zichzelfen hun f;lIllilie moeten ver

trouwcn, houwcn dczl' gcmcl'nschappcn op. Ergens zijn hct enorme individualis

teil dic hl'! zelf allcm;lalmoeten l'n willen doen en anderen daarom minder snel 

llodig hcbbcn. Mcnscn dil' on;tfhankelijk moetcn, willen en durvcn te handelen. 

Altijd actic, geen tijd voor rust. Geen tijd om na te denken, maar handelen. Dat is 

kl'llml'rkend voor de Vercnigde Staten: actie en handelen. Ik standbeelden in dl' 

Vcrl'nigdc Statcn zijn dan ook altijd beeldcn van doeners. Geen denkers, schilders 

oldichters zoals in hlropa, maar generaals, sta;ltslieden en cowboys. En de cow

boy is dan misschien wel het echtc archctype van dl' Amerikaan. 'I7I,'loncsomc mw

IJOV dic cenZ;I;lIll doolt op dl' prairie. Hij kan ook alleen maar vertrouwen op zich

zelf. W;lI1t in dic el'l"stc d;lgl'n van Ccnlclllliul was er nog geen overheid waarop hij 

kon vertrouwen. Fn als dil' er al was, dan was deze ver weg. Zcker de centrale over

heid was ver weg. h1 zo zit ten dc Anll'rikanen nog steeds in elkaar. Het hart ligt 

bij het dorp. Daarna koml'n l()\\,rlSllil', mllnly en sluIt'. 'vVashington is pas het laatst 

in beeld cn d;lI1 ook nog ml't tegenzin. Voor christen-dcmocraten moet deze vorm 

V;lI1 sulJsidi;lritl'it en ,l!;russ rools-dcmocratie herkcnbaar en aansprekend zijn. Dl' 

cowboy cn dc Amerikaan willen onafhankelijk zijn van anderen. Onafhankelijk 

van het Midden-Oostcn (olie boren in Alaska en kernenergiecentrales bouwen). 

On;tfh;lI1 kei ij k van grillige intcrnationale juristen die (Ie Amerikaanse soevereini

teit aan tasten (;tfwijzing van het Internat ionaal Strafhof). Onafhankelijk en veilig 

kunncn leven (wcreldwijde actics tegen terrorismc). Dc doodstraf is ook niet zo

zeer cen oVl'l"heidsdaad ;tls wel het tl'gcmoetkoIl1en aan dl' volkswil. Hetgeen deze 

st r;llmaat ovcrigcns nog imIl1er onacceptabel maakt voor l'en beschaafd land. 

lndcrdaad zijn dc Amerikanen in hun hart nog dil' cowboys. Sociologisch is dit in

middels ook ondcrzocht cn beschreven ineen boek van Will Wright dil' in Tllf 

Wild Wesl, Tlll' JJ!.vllticul ((J\\,/J()y (, s()cilll tltem} dit archetype onderzoekt, analyseert 

en relatl'crt aan dc Amcrikaanse samenleving van tweehonderd jaar geleden en 

van hcdcn. Fn dan is hct intcrcssant tc lezen hol' Wright Furopese dcnkers, filoso

kn a;lI1haalt dic dczc cowboy karakterologisch medc vormgeven. En uiteindelijk 

haalt hij, nl'l als de vele cartoonisten wan-neer ze president Bush portrettcren, 

deze cowboy-figuur naar voren als l'en product dat model staat voor dl' 

Amcrika;lI1, zowel voor dc nl'l gcarriveerde immigrant van honderdcn jaren gele

dcn als voor dc huidigc leidcrs in Wltill' 1I()lIst' en !'t'nlllgon. 
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OokJames Woolsey, oud-directeur van de Amerikaanse CIA, heeft in het kader van 

de discussies en kloof tussen de Verenigde Staten en Europa menigmaal de metaf

oor gebruikt van de cowboy en de aloude western, In een artikel vorig jaar in NRC 

Handelsblad breekt Woolsey een lans voor marshal (politiechef) Cary Cooper die in 

de film High Noon tegen het advies van enkele pacifisten in zijn stadje verdedigt te

gen een bende bandieten. Gedurende de film wordt Cooper voor en tijdens de 

strijd geconfronteerd met afhakers (Europa?), die hun eigen belangen hebben die 

ogenschijnlijk belangrijker zijn dan het algemeen belang. Chirac in the wild west? 

En Cooper is meer dan een schietgrage revolverheld; hij heeft ook idealen. 

Uiteindelijk klaren marshal Cooper en zijn vrouw het klusje met zijn tweeën en 

worden de bandieten verslagen. Een western moet uiteindelijk goed eindigen. Pas 

wanneer ze de bende verslagen hebben, komen de anderen uit hun schuilplaat

sen. De regisseur van deze film, onbewust, en Woolsey herkennen in High Noon de 

Amerikanen en de Europeanen. Ook Wright haalt deze western aan. De vraag is 

natuurlijk of de wereld simpel te situeren is in een western. Feit is wel dat de ka

rakters van Amerikanen en Europeanen uiteenlopen. In Centennial blijkt dit wan

neer de geëmigreerde Europeanen en de Mexicanen en anderen die zich aangeslo

ten hebben en als de bewoners van het stadje Centennial samen hun gemeenschap 

opbouwen en verdedigen. Allen laten ze hun eigen (Europese) belangen en achter

grond varen en bouwen mee de nieuwe wereld op. Ze zijn snel Amerikaan gewor

den of misschien waren ze het voorheen wel en zijn ze daarom Europa ontvlucht. 

Wright noemt in zijn sociologische verhandeling The Wild West de cowboy het cul

turele antwoord op een sociale theorie. Europese theorieën en abstracties worden 

geconcretiseerd. De cowboy als symbool van de nieuwe wereld en van de vrije we

reld. De vrije wereld die Bush en zijn regering ook graag elders willen doen ont

staan. Iedereen in de wereld heeft het recht het leven van een cowboy te leiden en 

wanneer hij dit vrije leven niet heeft, bevrijd te worden door andere cowboys. Ook 

Bas Blokker schreef eerder dit jaar in NRC Handelsblad over de western als metafoor 

voor de Verenigde Staten. Hij schreef dat het bij het denken over het huidige 

Amerika lastig is om de clichés van de western te vermijden en dat het misschien 

beter is dat ook niet te willen. De westerns weerspiegelen een verleden dat onder

geschikt gemaakt is aan behoeften van nationale mythen, beeldende kunst, litera

tuur, film en televisie. Op deze wijze gepresenteerd werd het wilde westen het sa

menstel van Amerikaanse waarden en normen. En dan is de revolverheld iemand 

die recht doet en handelt uit naam van de historische gerechtigheid, die zich niet 

in boekenwijsheid (resoluties van de VN?) en mineure belangen (Europese landen) 

laat vangen. 

De strijd, het mentale verschil tussen Europa en de Verenigde Staten, komt even

eens naar voren in het boek, vertaald uit het Frans, Sideraal Amerika. Gezien de 

huidige tegenstellingen is het interessant te zien dat de Franse intellectueel Jean 

Baudrillard zich zo intensief verdiept heeft in de Verenigde Staten alvorens hij in 
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dl'l,m'll Lll·hti.~ dit bOl'k schrl'l'!. Of was hl't juist bedoeld dl' hlropese, Franse, 

cult uur ll' 1ll'llddrukkl'll i Stl'l'(h komt in hl't boek naar voren dat dl' reiziger l'en 

s"o!'t Yl'rb,ldsd is OYl'I' Wd t hij ;t! iL'mda I d;1I1 t rl'ft i n dl' Ve re 11 igde Staten. Het is alle

md,t! 10 ;1I11krs d;11l 111 hl'! oud,'l'.lIrop;l.lk uitgestrektheid en dl' vrijheid van dl' 

illllllt!lk Yl'rSUS dl' !Jl'knlllllll'lll1l'id l'll dl' knl'utl'righeid van dl' Oude Wereld. 

IU"l'll dl' rl'~l'h door lIjkt I'.UroP;1 tl' zijll blijvcn stl'kl'1l ill misschien wel intellec-

t ul'il' ,upl'rioritl'it, md;lr hl'bbl'1l dl' Vl'rl'nigde Staten dl' pr;lktijk en het conlTeti

,,'rl'1l Ydll i(k;t!('11 ~l'WOIlI1('ll. Idl';t!i,n1l' Vl'rSUS rl'dlisml'. Hl'l is wat hierboven 

rlT(h 1)(',chrl'\'l'll i,: (k Vl'rl'lligdl' StateIl zijlll'l'1l lalld Vdll dOl'llers ennil't van f'ij

Il/.illiligl' kumtl'll;ldrS l'll mijll1l'radrs. Misschil'n is d;lt ook wl'i dl' l'ssl'ntil' van dl' 

kl()oflUS'l'1l ml't ndml'l'r;lllkrilk ell dl' Vl'rl'lligde Staten.lloewel, w;ll1nl'erje in 

l;r;lI1krijk buitl'1l dl' grotl' stl'dl'1l op dl' tOIW('gl'll rijdt w;lalljl' jl' afl'n tOl' in dl' 

\'l'rl'lligdl' "Llt('Il. W;I 11 11('('1' dl' grotl' Ii.l'Jll'l'IllllI·dll'\, l'l'ttl'Iltl'lll'n Camp;lI1i1e-en 

lormuk l-hotl'1s opd()l'ml'Il.l.ou het bIj dl' !'raml'1l dan toch mel'rjaloezie dan 

l'chtl' vl'r()lltw;l;mligill.g zijll' BdudrilLmllijkt ill zijll Sidl'I"IIU/;lllllTiku ook dil' ver

b;IZillg tl' k()ppl'il'1l ;1;111 Iwwollderillg l'll mi-,schil'll ziet hij d;lt in dl' Nil'UWl' 

Wl'rl'ld g('l'mi.gr('('nk I'. u ropl'a Ill'll tot stalld brl'ngl'n w;lar ze inl;uropa niet ;Ian 

t()l' kW;lIl1l'll, Ilil't mochtl'1l ofllil't dl' ruimtl' voor haddl'n.Jeugd tegl'novcr ouder

dom, durf tl'gl'1l0Vl'r ;1;lrzl'i i Ilg. t'vbr, tl'gl'llovl'r Vl'nus, zoals K;Igan eerder be

schrl'l'! IVtil' tl'g('llOVCr af\Y;lchtl'll. Cowboy, tl'gl'llovcr hl'!l'indl'ioos begripvol 

prdtl'll. Ook ill \idlTUU/;lllllTiku koml'1l dl' vl'rschilll'n ill Il'veilswijze, karaktl'l' en 

mdllil'r Vdll h;llldl'I('1l tUSSl'1l dl' I'.uropl'allellell dl' Amerikalll'llllaar boven. 

B;llIdrill;mllwschrijf'! dl' Vl'rl'lligdl' "ta teil ;t!s l'l'1l wl'rl'ld dil' hij ml'('maakt als ('en 

droom, l'l'll wl'rl'ld dil' Ilil't l'cht bl'stadt ol. misschil'll, waarvan hij nil't wil ddt 

dl'!.l' l)('st;I;11, omddt W;lnl1('('r hl't wl'rkl'lijk zo is, zijn beeld, l'n dat van Fr;lllkrijk, 

z" dlllll'rs, 1.0 wl'ini.g nlOd('rn l'1l zo wl'inig van dl'Zl' tijd is. Misschien wil ook hij 

hl't drcl1l'typ(' v;ln dl' cowboy nil't, madr Wl' Z;ltl'll tOl'n nog in dl' Koudl' Oorlog, be

grijpl'n. Ik Vl'!'t;t!l'rs hl'bbl'n dl' !'ranse sn'p,i, l'n worsteling van dl' Franse intel

kct lilT I ml't dl' ml'l'r nuchtl're J\merik;Il1l'1l gOl'd wetl'n OVl'r tl' brengen in dl' 

Nl'dl'rldlldsl' uit.g;lvl'. 

BlIjf'! dl' vr;I;lg, dil' ook verdl'r g;I;lt dan dl' bl'sprl'king van deze boeken, ofde 

Vl'rl'lligd(' "tatl'n IlU hl'll'r zij 11 d;1I1 Furop;1. Ofde verschilll'nde kar;lktl'rs en visies 

tl' vl'l'l'nigl'n zijn. Is dl' klooflussl'n 1':urop;ll'n dl' Vl'I'enigdl' Staten te dichten ofte 

o\'('rbruggl' 11 , Wdnnl'l'r Wl' ziell (\;tt dl' I':uropl'se emigrdntl'n, dil' enkele el'UWl'n ge

kdl'1l 11;1;11' dl' Nil'uwl' \Vl'rl'ld gillgl'n, 1':urop;ll'n dl' iL'vl'nsvi,il' juist achter zich 

wildl'n \;ttl'n. l;uropl';Ill('1l zullell mOl't('n l'rkennl'n dat dl' Amerikanen niet enkel 

cowhoy, zijn, m;lar ,ociolo.gi,ch wl'i zo in l'ikaar zittl'Il. Furopeallen moeten net 

;t!s Coopl'r l'1l d(' l'l'r,tl' b('wol1('r, van Cl'llt"lllliu/ zien dat ze gezamenlIjke bl'i;ll1gen 

hebbl'n. Ik AIl1l'rik;II1('n zulll'n mOl'tl'n zil'1l dat nil'! dl' hl'iL' wereld l'en prairie 

ml'! vij;lI1dl'n i" wl'Ikl' skchh tl' vl'rdl'll'n zijn in .~()()d l'll 'Ti/en dil' tot dl' ordl' ge

rm'lll'1l mOl'tl'n wordl'n ml'l dl' e,,/t. Dat hl'! som, nuttig kan zijn om oVl'rkoepe-
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lende instanties (Verenigde Naties) in te schakelen die het territoir en de jurisdic

tie van de locale sheriff overstijgen. 

Hebben de Verenigde Staten nu gelijk met hun buitenlandse politiek, nu we ze na 

lezing van boeken als Centennial, The Wild West en Sideraal Amerika beter begrijpen? 

Niet per definitie. En het leven, zeker de internationale politiek, is niet te ver

plaatsen naar het decor en het podium van de western. En het is ook te simpel om 

Engeland, Frankrijk en Duitsland weg te zetten als the good, the bad & the ugly (wille

keurige volgorde ... ). Wel is het karakter van de Amerikanen, waar de oude cow

boys lang niet altijd meer die blanke revolverhelden zijn, na lezing van deze boe

ken iets beter te begrijpen. Ook de Afro-Amerikanen, de Hispanics en de Aziatische 

immigranten hebben de eigenschappen van de cowboy overgenomen. En met het 

recente overlijden van Charles Bronson en Johnny Cash is de cowboy zeker niet 

verdwenen. 

En het is karakteristiek dat het grootste en meest prominente standbeeld in 

Washington, één van de grootste 'Centenniais' in de Verenigde Staten, voor Capitol 

Hili staat: de lonesome cowboy op zijn paard, turend over de prairie, die inmiddels 

Pennsylvania Avenue geworden is. 
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