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Beeld en Verbeelding van Amerika: Een Inleiding
Eugene van Erven

Hoewel Columbus nominaal in opdracht van het Spaanse koningspaar
Ferdinand en Isabella zijn ontdekkingsreis naar het Westen ondernam,
wordt hij ook wet degelijk door de.Engelstaligen ten Noorden van de
Rio Grande als de ontdekker van 'hun' Amerika beschouwd. In de
meeste Staten van de V.S. wordt 12 oktober (Columbus Day) dan ook
als een officiele feestdag gevierd. De schrijvers Washington Irving,
James Russell Lowell en Walt Whitman schreven klassieke literaire
werken over Columbus, om maar to zwijgen van de ontelbare (Noord-)
Amerikaanse geschiedschrijvers die hebben bijgedragen tot de mythe-
vorming rond de navigator uit Genua.

De gevolgen van de Spaanse conquista voor Noord-Amerika zijn evi-
dent. Een groot deel van de Zuidelijke Verenigde Staten (met name
Florida, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas, Arizona, New
Mexico en California) was geruime tijd in handen van de Spaanse
conquistadores. De Verenigde Staten zijn sinds het begin van de 19de
eeuw een steeds groter wordende politieke, militaire, economische en
culturele invloed op hun 'Latijns-Amerikaanse Achtertuin' gaan uit-
oefenen en Noord-Amerika wordt sinds ruwweg 1940 onafgebroken
overspoeld door stromen politieke en economische vluchtelingen uit
Centraal- en Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied.

Sinds een tweetal eeuwen vindt er een dynamische culturele wissel-
werking plaats tussen Noord- en Zuid-Amerika. In navolging van de
vervaging van de onderlinge Europese grenzen is men bezig een vrij-
handelszone to creeren die zich moet gaan uitstrekken van de Hudson
Baai tot aan Kaap Hoorn. Demografen voorspellen dat in de eerste
eeuw van het volgende millenium de blanke bevolking van de Ver-
enigde Staten geleidelijk een minderheid zullen gaan vormen en de
zwarten en Latino's een meerderheid. $ociolinguisten zien het Spaans
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(zeker in staten als California, Florida, New York, New Jersey en
Connecticut) even belangrijk worden als het Engels en voorspellen dat
het Zwart-Amerikaans een steeds onafhankelijkere (en dus voor blan-
ken niet langer automatisch toegankelijke) taal zal gaan vormen.
Multiculturalisme en herschrijving van de geschiedenisboeken staan
tegenwoordig dan ook hoog op de agenda's van politici en Qnderwijs-
beleidsmakers. Mede door dit veranderende klimaat timmeren de min-
derheden in de V.S. cultureel gezien steeds meer aan de weg. Ieder
zichzelf respecterende universiteit heeft wel een African American
Studies of Latin American Studies instituut. Native American Studies
blijft hier vooralsnog bij achter, hoewel ook dit onderwerp zich in een
groeiende akademische en culturele belangstelling mag verheugen.

Ook in de zo lang door blanke mannen gedomineerde literatuur en
electronische media breken de minderheden door. De recente golf
zwarte films is hier slechts een voorbeeld van. Het Beeld en de Ver-
beelding van Ainerika lijken langzaam maar zeker meer kleur to krij-
gen en met een pikantere salsa dan voorheen overgoten to worden. De
vraag is of dit slechts een tijdelijk modeverschijnsel is of een perma-
nente, structurele verandering aankondigt.

Thans, 479 jaar nadat Ponce de Leon op zoek naar 'de bron der
eeuwige jeugd' in Florida voet aan wal zette, vormen de Verenigde
Staten een rijkgeschakeerde en enigmatische samenleving, waarvan de
in Nederland beschikbare culturele massaprodukten niet altijd een
even genuanceerd of diepgaand beeld geven. Doel van dit Studium
Generale is dit perspectief bij to stellen.

Net zoals dat met Latijns-Amerika was gebeurd, werd de eerste stroom
van beeldvorming over Noord-Amerika bepaald door europese waar-
den en normen. De Engelse pioniers rapporteerden -vanuit hun eigen
-referentiekader en gaven Engelse of aan de klassieke oudheid ontleen-
de namen als New England, Plymouth of Philadelphia aan de pas ont-
dekte gebieden en nieuwe nederzettingen. De ailereerste verslagen die
naar Europa terugkwamen waren niet bepaald wars van overdreven
positieve berichtgeving van wat ook hier al gauw 'De Nieuwe Wereld'
en 'Het Nieuwe Beloofde Land' werd' genoemd. In tegenstelling echter
tot de Latijnsamerikaanse conquistadores, koesterden de eerste Angel-
saxische pioniers in het noordoosten van Amerika in eerste instantie
minder militaire en territoriale dan spirituele en relatief sobere econo-
mische ambities. Goudkoorts en imperialistische neigingen kwamen pas
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in het midden van de l9de eeuw, toen de Verenigde Staten na de oor-
log met Mexico bezit namen van California, Arizona en Nieuw
Mexico.

Hoewel New Founde Land' al in 1497 door de voor de Britten wer-
kende Fransman Jean Cabot aan de uiterste noordoostkust van het
huidige Canada was ontdekt, kwam de belangstelling voor Noord-
Amerika pas in de loop van de 16de eeuw echt goed op gang. In
1524 exploreerde de Florentijnse ontdekkingsreiziger Giovanni da
Verrazzano in opdracht van de Franse regering de oostkust van Florida
tot Canada. Zijn voorbeeld werd later door een aantal andere Europese
avonturiers gevolgd, maar dit leidde vooralsnog niet tot speculaties dat
er in het noorden even grote rijkdommen als die van de Maya's en
Inca's to bemachtigen zouden zijn. Daarbij kwam dat zowel de noorde-
lijke weersomstandigheden als de inheemse bevolking de blanke in-
dringers allesbehalve vriendelijk gezind bleken to zijn.

Vanaf 1550 beginnen steeds meer Engelse geschriften over Noord-
Amerika naast economische ook utopische elementen to bevatten. De
publikatie in 1516 van Sir Thomas More's Utopia zal daaraan niet
vreemd zijn geweest. Of zij nu om religieuze of economische redenen
naar Noord Amerika trokken, het lijkt aannemelijk to veronderstellen
dat de meeste pioniers hooggespannen verwachtingen hadden er een
aards paradijs aan to treffen compleet met zacht klimaat en idyllische
natuur. Nadat in 1585 een Engelse poging mislukte om in het huidige
North Carolina een tabaksplantage to stichten, slaagde een andere
Engelse expeditie daar ruim twintig jaar later in Jamestown, Virginia,
wel in. Kort daarna vestigde ook een groep Fransen een permanente
nederzetting langs de St. Lawrencerivier in wat heden ten dage Quebec
genoemd wordt. Maar na de legendarische overtocht van de Mayflower
in 1620 concentreerde de Engelse aandacht zich vooral op het noord-
oosten van Amerika, dat tot het einde van de 17de eeuw hat toe-
vluchtsoord werd voor tienduizenden door het Britse koningshuis
vervolgde..puriteinse Calvinisten. Hoewel er ook Engelse katholieken
naar het huidige Maryland trokken en vrijzinnige Quakers naar
Pennsylvania, waren de culturele homogeniteit, de strenge onderlinge
discipline en het belang dat zij aan onderwijs hechtten waarschijnlijk
de belangrijkste oorzaak dat de puriteinse Calvinisten van New
England in eerste instantie de beeldvorming van Noord Amerika. be-
paalden. Al in 1636 stichtten zij Harvard College. Tabaksplanters en
handelaren schreven weinig vergeleken bij de 'Pelgrims' uit- New
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England, die zichzelf letterlijk als Gods uitverkoren volk beschouw-
den. Ze benadrukten de morele verantwoordelijkheden en onbegrensde
mogelijkheden van het individu, een overtuiging die tot op de dag van
vandaag nog steeds in allerlei spirituele en seculiere versies van de
'Amerikaanse Droom' nagalmt.

Zoals Hans Bertens in het nawoord voor deze lezingencyclus verder
uiteenzet, begint het (Noord-)Amerikaanse zelfbewustzijn in de 18de
eeuw steeds onafhankelijkere vormen aan to nemen, enerzijds door de
drang hun godsdienst naar eigen inzicht to belijden en anderzijds door
de steeds sterker wordende impuls zaken to doen zonder imperialis-
tische betuttelingen van het moederland. Het is algemeen bekend hoe
dit Noordamerikaanse onafhankelijkheidsstreven uiteindelijk in 1776
leidde tot de gewelddadige afsplitsing van het Britse imperium. Het
is typerend dat deze overwinning als het zoveelste bewi js werd be-
schouwd dat Noord-Amerika toch echt wel het door God zelf aange-
wezen nieuwe Beloofde Land was, "een ander Kanaan dat het oude in
glorie zal overtref fen

Hoewel de beeldvorming over Noord-Amerika dus gedurende de eerste
twee eeuwen na de kolonisatie voornamelijk gecomineerd, werd door
Britse domineer en planters, kwam er al in de 17de eeuw een immigra-
tiestroom uit andere, voornamelijk Noordeuropese, landen op gang.
Deze veramerikaniseerde Duitsers, Scandinaviers en Fransen werden in
het midden van de l9de eeuw aangevuld met een grote groep Ieren, op
de vlucht voor de hongersnood in eigen land. Relatief hoge Ameri-
kaanse arbeidslonen gecombineerd met een mythisch imago van een
jonge dynamische samenleying met zeeen van ruimte en onbegrensde
mogelijkheden voor mensen met lef, energie en kreativiteit, deden de
immigrantenstroom in het begin van de 20ste eeuw alleen maar toe-
nemen, nu ook uit Oost- en Zuid-Europa eri, vooralsnog in mindere
mate, het Verre Oosten, het Caraibisch gebied en Latijns Amerika.

In hoeverre de nieuwe Amerikanen toegang kregen tot de zogenaamd
'onbegrensde' mogelijkheden van de 'Amerikaanse Droom' en de pri-
vileges van een uitverkoren volk hing in belangrijke mate of van
sociale afkomst, opleidingsniveau, het vermogen om de vaak -enorme
culturele contrasten (tussen bijvoorbeeld een Siciliaans boerendorpje
en Chicago) to overwinnen, en, niet in de laatste plaats, van de huids-
kleur, die, indien niet blank, tot ver in de 20ste eeuw werd beschouwd
als teken van een erfelijk gebrek aan sociale en intellectuele vaardig-
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heden. De miljoenen afstammelingen van de uit Afrika geimporteerde
slaven en de inheemse Indianen ondervonden verreweg de meeste
ellende van dit wijdverspreide, racistische.denken. Maar ook de Binds
het midden van de vorige eeuw,gestaag toenemende Latino bevolking
van de Verenigde Staten.

Afrikaans- Amerikaanse en Mexicaans-Amerikaanse rapzangers op de
straathoeken van Los Angeles vormen slechts de jongste uitingen van
een reeds anderhalve eeuw durend cultureel emancipatieproces, dat
zowel populaire als serieuze kunst omvat, varierend van kleding, graf-
fiti en straattoneel, tot poezie, films en schilderijen. Al deze culturele
uitdrukkingsvormen, waarin met name vrouwen zich sinds de jaren
zestig in toenemende mate manifesteren, geven aan dat de beelden en
de verbeelding van Noord-Amerika al lang niet rneer het exclusieve
domein vormen van de WASPs, de 'White Anglo Saxon Protestant
Males'.

In de afgelopen drie decennia is er onder de diverse minderheids-
groeperingen in de Verenigde Staten een groeiend debat ontstaan
over begrippen als 'integratie', 'culturele emancipatie' en 'multi-
culturalisme'. Hieraan wordt voornamelijk deelgenomen door een
nieuwe lichting Afrikaans- Amerikaanse, Aziatisch-Amerikaanse,
Indiaans-Amerikaanse en uit diverse culturen afkomstige Spaanstalige
Amerikaanse intellectuelen. Voor het gemak kunnen zij worden onder-
verdeeld in voor- en tegenstanders van de zogenaamde 'Smeltkroes-
ideologie', een term afgeleid van de roman The Melting Pot uit 1909,
waarin de Brits-Joodse schrijver Israel Zangwill een utopisch beeld
schetste van een harmonisch geintegreerd Amerika. Tegenstanders van
dit integratiemodel argumenteren dat het in de praktijk veel to vaak
uitmondt in een door de meerderheid opgelegde aanpassing aan
WASP normen en waarden. De Cubaans-Amerikaanse historica Maria-
Cristina Garcia, auteur van de eerste bijdrage in de hier verzamelde
lezingen, die in april en mei van dit jaar in intercultureel centrum
RASA werden gehouden, identificeert zich duidelijk met de groep, die
zich sterk maakt voor gedifferentieerde culturele emancipatie. In haar
lezing met de veelzeggende titel Uitdaging aan de smeltkroesideologie,
illustreert zij haar betoog met voorbeelden van de onderling sterk ver-
schillende immigratiegeschiedenis van Mexicanen, Puertoricanen en
Cubanen in de Verenigde Staten. Zelfs binnen een ethnische groep, zo
stelt Garcia, kunnen ervaringen hemelsbreed verschillen al naar gelang
ras, sex, generatie en sociale en regionale achtergrond. In haar con-
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clusie breekt zij tenslotte een lans voor' tweetalig multicultureel onder-
wijs om het schrikbarende aantal 'drop-outs' onder Latinos en de toe-
nemende xenofobie van de Angelsaxische Amerikanen tegen to gaan.

De cultureel-anthropoloog Allan Burns uit Florida poogt in zijn bij-
drage, getiteld Dichtbij en veraf: representaties van Amerikaanse
Indianen in plaatselijke en nationale beelden, blanke vooroordelen ten
opzichte van een andere belangrijke minderheidsgroepering to door-
breken. Net als Garcia toont hij aan dat algemene naamsaanduidingen
als American Indians en heroische of verpauperde mediabeelden nooit
adequaat de sterk gedifferentieerde en ondertussen verregaand ge-
emancipeerde lading kunnen dekken. Ondertussen blijven stereo-
typeringen van tegelijkertijd domme en wijze, laveloos dronken en
strijdvaardige, mystieke en primitieve Indianen nog steeds de beeld-
vorming in de huidige Verenigde Staten bepalen: Maar, zo besluit
Burns zijn verhandeling, Amerikaanse Indianen houden zich gelukkig
in toenemende mate bezig met het scheppen van hun eigen zelfbeel-
den, zowel in de literatuur als in de schilderkunst en de electronische
media.

De Engelse cultuurhistoricus Mick Gidley concentreert zich in zijn
lezing op de beeld(ver-)vorming van de Amerikaanse Indiaan binnen
een specifiek medium, namelijk dat van de fotografie. Gidley laat zien
hoe de expansiedrift van de blanke pioniers op weg naar het westen op
de gevoelige plaat werd vastgelegd door ingehuurde blanke beroeps-
fotografen, die letterlijk de Indianen in onderworpen posities ten
opzichte van blanken marginaliseerden. Zelfs in het werk van de
befaamde fotograaf Edward S. Curtis, een van de eersten die de
Indiaan als foto-onderwerp van de marge naar het brandpunt bracht,
zijn volgens Gidley duidelijke vooroordelen en moedwillige manipu-
laties aantoonbaar. Gidley betoogt dat Curtis met opzet zijn Indianen-
portretten decontextualiseerde om zodoende de idee dat zij een uitster-
vend ras vertegenwoordigden verder kracht bij to zetten. Curtis en zijn
tijdgenoten, als eerste gebruikers van een massamedium, zetten zo-
doende de toon voor verdere stereotypering in de twintigste eeuw. Net
als Burns besluit Gidley zijn bijdrage met een korte bespreking van
recente Indianenportretten gemaakt door Indianenfotografen zelf, die
zelfbewust foto's maken "die niet-Indianen niet kunnen maken".

De Nederlandse cultuursocioloog Mel van Elterenu bespreekt in de vier-
de bijdrage van deze collectie de discrepantie tussen Amerikaanse
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werkelijkheid en een onwerkelijk of mythisch Amerikabeeld zoals dat
in de belevingswereld van Westeuropese jongeren in de loop van deze
eeuw is gegroeid. Van Elteren baseert zijn zeer gedetailleerde betoog
voornamelijk op selectief aan de Amerikaanse populaire cultuur ont-
leende naoorlogse uiterlijke stijlvormen, waarbij hij het begrip
'Amerikanisering' terecht problematiseert door transatlantisch culturele
beinvloeding als interactief proces to definieren. Van Elteren concen-
treert zich op de periode na de tweede wereldoorlog en draagt nuttig
vergelijkingsmateriaal voor zijn argumenten aan uit Engeland en
Duitsland. Zijn ietwat ironische conclusie dat de enige cultuur die
de naar integratie hunkerende Europeanen op het ogenblik gemeen
hebben een mythisch Amerikaanse is, is pikant in bet licht van
'Maastricht' en allerlei recent opstekende nationalistische en regionalis-
tische gevoelens. In samenhang met de bi jdragen van Garcia, Burns en
Gidley, onderstreept het betoog van Van Elteren eens to meer hoe ver
het door de commerciele media verpakte in West-Europa beschikbare
Amerikabeeld verwijderd blijft van de uiterst complexe en rijkgescha-
keerde werkelijkheid. In zijn nawoord onderstreept Hans Bertens dat
eens to meer en wijst erop dat zowel blanke (Noord-)Amerikanen als
Europeanen beide verantwoordelijk zijn voor deze onfortuinlijke blik-
vernauwing, die bij het gloren van de 21ste eeuw eigenlijk zijn beste
tijd gehad zou moeten hebben.

De strijd om de geschiedenis en de post-koloniale identiteit is ook in
de Verenigde Staten nog Lang niet gestreden. Het lijkt eerder waar-
schijnlijk dat zij nog in hevigheid zal toenemen als de huidige demo-
grafische en culturele tendensen zich doorzetten. Iedere minderheids-
groepering in de Verenigde Staten lijkt thans bezig zijn eigen historie
to schrijven in eigen visuele en verbale beelden. Anders dan in Neder-
land hebben zij daar blijkbaar geen geengageerde blanke spreekbuizen
meer voor nodig. Gevolg daarvan is wel dat deze alternatieve beelden
voorlopig uitsluitend interne dialogen dienen. Via de commerciele
transatlantische cultuurkanalen sijpelen ze slechts mondjesmaat en
gedecontextualiseerd de 'Dude Wereld' binnen en dienen ze de voor-
namelijk uterlijke modetrends van Europese jongerenbewegingen.
Voorlopig zit de gestoppelde Marlboro Man bij ons dus nog stevig in
zijn zadei, zelfs al is hij ondertussen aan longkanker overleden.
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Noten

1. Philip Freneau en Hugh Henry Brackenridge, A Poem on the Rising
Glory of America. Geciteerd op paging 47 van Introduction to
American Studies (Londen: Longman, 1981) onder redactie van
Malcolm Bradbury en Howard Temperley. Deze essaycollectie
vormt een zeer leesbare inleiding tot de Amerikaanse cultuur-
geschiedenis. Verder is de door Hans Bertens en Theo d'Haen
geschreven Geschiedenis van de Amerikaanse Literatuur
(Amsterdam: Arbeiderspers, 1983) aan to bevelen. Beide boe-
ken besteden echter slechts sumiere aandacht aan minder-
hedencultuur. Voor dit onderwerp zij'n het door de Afrikaans-
Amerikaanse literatuurwetenschapper Houston A. Baker, Jr.
geredigeerde Three American Literatures (New York: MLA,
1982) en zijn Journey Back: Issues in Black- Literature and
Criticism (Chicago: University of Chicago Press, 1980) van
belang. Andere interessante werken zijn o.a. het door Gloria T
Hull e.a. geredigeerde All the Women Are White, All the Blacks
Are Men, but Some of Us Are Brave: Black Women's Studies
(Old Westbury, NY: The Feminist Press, 1982) en Maulana
Karengas Introduction to Black Studies (Los Angeles, Cal:
Kawaida Publications, 1982).
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Challenging the 'Melting Pot' Ideology:
The Hispanic/Latino Populations of the United States
Maria-Cristina Garcia

The term Hispanic is used in the United States to identify people who
trace their ancestry to one of twenty-two Spanish-speaking countries
in Central and South America, the Caribbean, and Europe. While the
term is convenient and has acquired popular currency since the 1970's,
it denies the very real differences in this large and diverse population.
Each Hispanic group has had its own distinct experience in the United
States, the function of race, class, gender, and prevailing social attitu-
des towards immigration in a given time period. Some Hispanics can
trace their family's presence in the United States back several cen-
turies, while others are first-generation immigrants. Some have immi-
grated for political reasons, others for economic opportunity. Some are
living below poverty level, while others have worked their way into
the middle class. Some Hispanics are bilingual, while others speak only
Spanish, or conversely, only English. Some Hispanics are white, others
black or Amer-indian, and yet others are of mixed racial heritage.
They are Roman Catholic, Protestant, and Jewish.

According to the 1990 census, Hispanics at 22.4 million, are the
second-largest minority population in the United States. They are also
one of the fastest-growing: in just one decade, their population grew
.by over fifty percent, up from 14.5 million. Immigration, both legal
and illegal, accounted for roughly half of the population increase in
the past decade. The largest Hispanic group are the Mexican Ameri-
cans, who comprise approximately 56 percent of the total number (12.5
million). Thus, for many Americans, the term Hispanic is synonymous
with Mexican American. They are followed by people of Puerto Rican
origin, who comprise 10 percent (2.2 million) and the Cuban Ameri-
cans, who comprise 5 percent (1; 1 million). The remaining 29 percent
trace their ancestry to one of the nineteen other countries.. Central
Americans from El Salvador, Nicaragua, Guatemala, and Honduras,
who have been displaced by the regional civil wars of the past decade,
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are the fastest-growing Hispanic population. In addition to these 22.4
million people, there are approximately 3 million Hispanics living on
the island of Puerto Rico, which is a commonwealth of the United
States.

The Hispanic presence is felt not just numerically, but culturally: from
the food we eat, to the architectural and decorative designs we employ,
to the music we listen to, to the vocabulary we use in our day-to-day
lives. Despite their pervasive presence, Americans know remarkably
little about this population. Their history and literature are rarely
taught in American classrooms. The Spaniards, who explored the
southern and western part of the United States long before Jamestown,
Plymouth, or Massachusetts Bay colonies, receive only a few token
pages at the beginning of most American history textbooks. Stereo-
types abound, however: the legacy of racism perpetuated by the movie
and television industry. When Americans think of Hispanics, they
usually think of drug lords, gang members, pimps and prostitutes, at
worst, or gardeners and domestic servants, at best. For these and other
reasons, people of Spanish-speaking origin are reluctant to use the
term Hispanic to identify themselves. Hispanic is too generic a term
and denies their uniqueness as a people. For others, it symbolizes cul-
tural imperialism: a term imposed on them by the U.S. federal bureau-
cracy. Most prefer to identify themselves by their national origin (i.e.
Mexican American, Dominican American, etc.) or as Latinos. The term
Latino is just as generic, but unlike the term Hispanic, emerged within
these communities, and was not imposed on them by mainstream
America.

One has only to look at the histories of the three largest groups to
understand how radically different each group is from the other, and
why they resist being lumped together under an umbrella term such as
Hispanic. Mexican Americans have by far the longest history in the
United States, and one of the most turbulent. Their experience is that
of both conquered people and immigrant population. The first Mexica-
nos became Americans as a consequence of war - the Texas revolution
(1835-'36) and the Mexican War (1846-'48) - through which the
United States acquired over half of Mexico's territory. While the
Treaty of Guadalupe- Hidalgo that ended the Mexican War guaranteed
the Mexicanos in the newly-acquired territory (an estimated 100,000)
all the rights and privileges accorded to U.S. citizens by the Constitu-
tion, racism, post-war resentment, and greed relegated the Mexicano to
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second-class citizenship. In the decades following the war, the Mexica-
nos became indispensable to the economy of the southwest, and a
series of legal, social, and economic constraints was placed on their
population which perpetuated their subservient status. Their land
grants were challenged in court, and by the turn of the century, an
estimated fifty percent of Tejanos lost their land, through both legal
and extra-legal actions; and in the New Mexico territory, an estimated
eighty percent lost their land. The Mexicanos were- relegated to certain
types of employment; they were forced to live in certain areas of
towns and cities; on Sundays, they prayed to God standing in the back
of local churches; and their children were forced to attend segregated
schools.

The Mexicanos were perceived by their Anglo conquerors as lazy,
stupid, apathetic, conniving, immoral, and incapable of patriotism and
of understanding democratic values. As mestizos, they were said to
embody the worst of two cultures, the Spanish and the Amer-indian.
These perceptions, captured for posterity in the 19th century news-
papers and diaries of western settlers, found their way into fiction and
artwork, and later, into film, animation, and advertisements. From the
adventure stories of Ned Buntline to the Hollywood westerns of John
Ford and Sam Peckinpah, the Mexican American male was stereotyped
as the the bandido, the Pancho Villa-like revolutionary, or the greaser,
asleep against a prickly cactus with his large sombrero, and a bottle of
tequila by his side. Women were equally one-dimensional, portrayed as
either virginal Castilian beauties waiting to be rescued from their
miserable lives by Anglo men, or as dark-skinned whores who haunted
the local cantina.

The Mexican Americans' second class citizenship was perpetuated well
into the 20th century. However, they were hardly the passive charac-
ters that the stereotypes portrayed them to be. Mexican American men
and women struggled to empower themselves through various means.
They organized labor unions in industry and agriculture to fight for
better wages and working conditions. They founded organizations and
mutualistas (mutual aid societies) that challenged discrimination and
segregation through the American legal system and tried to find solu-
tions to the problems that plagued their communities. They published
periodicals, in both Spanish and English, which kept their communities
informed of issues that were important to them. They created success-
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ful businesses that provided, their people with valuable services. and
employment opportunities.

Despite the difficulties of life in the United States, millions of Mexi-
canos immigrated during the 20th century, lured by the possibility of a
more stable life. Their numbers increased and ebbed in cycles,
influenced by periods of prosperity and recession in both countries.
There have been three distinct 'waves' of immigration in the 20th
century. The first began as a consequence of the Mexican Revolution;
from 1910 to 1930, an estimated 1.5 million people immigrated to the
U.S. This first wave came to an abrupt halt during the Depression of
the 1930's, when massive unemployment and anti-foreigner hysteria
led the U.S. government to institute a deportation program. An esti-
mated 40 percent of the Mexican population were deported during the
1930's, without any regard for citizenship. A second wave of immigra-
tion began during World War II, as immigration restrictions were
relaxed in order to meet the war-time labor needs of American indus-
try and agriculture. This wave also ended with a deportation program,
in the early 1950's, which the federal government euphemistically cal-
led 'Operation Wetback'. This time, an estimated 4 million people were
rounded up and deported. A third wave of immigration began during
the 1960's. Since 1965, anywhere from 20,000 to 66,000 Mexicans have
immigrated to the U.S. legally each year under existing immigration
quotas.

The number of Mexicanos who have immigrated illegally is even lar-
ger, although definitive figures are unavailable. As early as 1924,
when the Border Patrol was established, an estimated 100,000 people
were crossing the U.S.-Mexico border illegally each year. Illegal immi-
gration has also been influenced by economics, fluctuating dramatical-
ly from year to year. In 1986, an historic 1.8 million illegal entrants
were apprehended at the border; but two years later, apprehensions
were down to 941,000. In 1990, the Census Bureau estimated that there
were from 1.7 million to 2.9 million Hispanics in the country illegally,
and of these, over half were of Mexican origin.

The Puerto Rican community presents a very different case study.
Their experience is that of migrant rather than immigrant. As citizens
of the United States, they are exempt from immigration quotas and
can travel back and forth from the island to the mainland as often as
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needed or desired. An estimated one million people travel back and
forth each year.

The Puerto Ricans' ties to the United States go back to the late 19th
century. In 1898, as spoils of the Spanish:American War, Puerto Rico
became a territorial possession of the United States. In 1917, Congress
passed the Jones-Shafroth Act, which gave the Puerto Ricans U.S.
citizenship and allowed them to elect their own Congress. The Jones
Act also made them eligible for the draft, and Puerto Ricans have
served in the U.S. armed forces in every war since 1917. In 1947,
Puerto Ricans were finally granted the right to elect their first gover-
nor, Luis Munoz Marin, who occupied the office for the next sixteen
years. The new government drafted its own constitution, which was
ratified by the U.S. Congress in 1952. Today, Puerto Rico is known as
an estado libre asociado (literally, "free associated state"), or common-
wealth of the United States. Both Spanish and English are the official
languages of the country.

While Puerto Ricans migrated to the U.S. during the first half of the
20th century, it was not until the 1950's that migration to the U.S.
mainland began on a large scale. Munoz Marin's government initiated
'Operation Bootstrap', a campaign to stimulate the Puerto Rican eco-
nomy by luring American industries to the island with tax-free incen-
tives. Hundreds of U.S. corporations established base on the island and
built factories, changing Puerto Rico from a predominantly agricul-
tural nation into an industrialized one. The rapid urbanization and
industrialization displaced thousands of people. Those who did not
find economic opportunities in their cities migrated to the United
States. The migrants settled predominantly in the New York metropo-
litan area, around the Brooklyn Naval Yards, in the South Bronx, and
in Harlem. Their compatriots back home referred to them as the
'Nuyoricans' for their tendency to congregate in one area. Since the
1970's, however, as the New York economy has deteriorated, Puerto
Ricans have moved to other areas of the Northeast and into the Mid-
west. In 1950, an estimated eighty percent of Puerto Ricans lived in
the New York area; by 1980, only 43 percent.

The Civil Rights Movement was a watershed in both the Puerto Rican
and Mexican American communities. Taking their cue from the Black
Civil rights leaders, young Latino activists organized rallies, sit-ins,
and boycotts to protest the Vietnam war, police brutality, racial, cul-
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tural, and sexual discrimination, poverty and unemployment, and
negative stereotypes in the media. In the Northeast, groups such as
Young Lords and the Puerto Rican Revolutionary Workers Organiza-
tion, and in the southwest, groups such as the Brown Berets, the Mexi-
can American Youth Organization, and MEChA (Movimiento estudian-
til Chicano de Aztlkn) used radical tactics to force government to
address the problems that confronted their communities. Latino orga-
nizations encouraged voter registration drives, to use the vote to
empower their communities. By 1964, they had elected four Mexican
Americans to the U.S. Congress and one to the U.S. Senate; and by
1970, they had elected one Puerto Rican to the U.S. Congress, Across
the nation, dozens of Latinos were elected to local. and state offices.

The Latino Civil Rights Movement was a cultural movement, as well,
which rejected assimilation and encouraged Latinos to take pride in
their cultural heritage. While the activists encouraged structural, or
economic assimilation, they argued that it should not be at the expense
of their cultural identity. For generations, their people had been made
to feel ashamed of their language, their history, and their culture.
Children had been punished in school for speaking Spanish, and adults
prohibited from speaking Spanish in the workplace. They had been
told to assimilate - to become 'Americans' - while at the same time,
prohibited from exercising their full civil rights as Americans. The
activists of el movimiento encouraged their communities to take pride
in who they were. They encouraged Latinos to use the Spanish
language, and if necessary, to relearn it; and to this end, they sup-
ported bilingual education programs in the primary and secondary
school level. They encouraged their people to take pride in their cus-
toms and traditions, and to rediscover their past. As part .of this cul-
tural movement, Latino historians wrote important revisionist histories
which, for the first time, explored the Mexican American and Puerto
Rican experience. Students on college and university campuses across
the United States lobbied for the creation of interdisciplinary Latino
Studies programs. The 1960's and 1970's witnessed a flourishing of
literary, artistic, musical, and dramatic works by Latinos, as well as
institutions such as publishing houses, galleries, and theatre companies
to promote this work, which, for the first time, found a receptive
audience outside of the barrios, in mainstream America. That latino
history and culture is today beginning to be regarded seriously within
American Studies is a consequence of the Civil Rights Movement.
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In the 19907s, the Mexican American and Puerto Rican populations
face important challenges. They are confronted with alarmingly high
levels of unemployment, drug abuse, delinquency, school drop-out
rates, and other social problems that accompany poverty. One-quarter
of all Latinos earn below $ 10,000 a year, the official poverty.line. To
a certain extent, such statistics can be explained by the population's
youth and relatively short period of time in the United States. Accor-
ding to the 1980 census, the Mexican American population averaged
21 years of age, and close to half were first-generation immigrants.
Puerto Ricans averaged 20 years of age. Sociologists have proposed
that it takes at least two generations for an individual or family to
achieve the income and educational rates of the general population.
Statistics show that Latinos who have lived in the United States for
several generations fare much better than their immigrant counter-
parts. The continual arrival of new migrants, however, makes the
issues of poverty difficult to solve, and makes it seem as though little
progress has been made.

The Cubans provide a third type of experience: that of refugee com-
munity. The overwhelming majority of the 1.1 million Cubans in the
United States today arrived since the Castro revolution of 1959. Emi-
grating from a communist state during the height of the Cold War,
they were granted refugee status by the U.S. government, which made
them exempt from immigration quotas. They were also welcomed with
one of the most comprehensive refugee assistance programs in Ameri-
can immigration history. By 1973, the U.S. government had spent close
to one billion dollars in health services, job training programs, adult
educational opportunities, surplus food distribution, and monthly relief
checks to thousands of needy refugees, to assist them in their accom-
modation into the American economy and labor market. No other im-
migrant group, before or since, has received such a reception.

The Cubans settled primarily in south Florida because of ,its proximity
to Cuba: an estimated sixty percent of the population settled in the
Miami-Ft. Lauderdale area. Most Cubans regard themselves as exiles
rather than immigrants, and many want to return to their homeland
once a more democratic government replaces Castro's. Even though
they are first generation immigrants, the Cubans have fared, better
economically than other Latinos, as seen in their high incomes, low
unemployment, and high school completion rates. Part of the Cubans'
success as a community lies in the presence of a large. middle class,
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who were pushed out of Cuba after the revolution. While most of the
middle class emigres arrived penniless, their skills transferred into the
U.S. labor market and they were eventually able to create a successful
business enclave that absorbed their working-class compatriots as well
as other Latino immigrants. Today, Miami has the most lucrative
Latino business community in the nation, which serves as a mediator
between the commercial worlds of North and South America. At the
same time, one cannot underestimate the role of the Cuban Refugee
Program, which helped thousands of Cubans adapt to the U.S. labor
market and pumped millions of dollars into the south Florida economy.

American response to the large and growing Latino population has
been uneasy. While most Americans sympathize with their reasons for
wanting to come to the United States, they feel that the U,S. cannot
accommodate the thousands of people who want to come here each
year, They are particularly angered by the growing population of ille-
gal aliens, or undocumented workers, who they have no control over,
and who they feel are 'mooching' off the system and taking jobs away
from Americans. They are frightened by the changing demographics.
If the majority of the immigrants were white, middle-class Europeans
from the United Kingdom, the Netherlands, or Scandinavia, most
Americans would not be so alarmed. But the majority come from Latin
America: people they perceive as too poor, too uneducated, too
foreign, too 'brown', and have too many children. Newspapers and
magazines warn them that if measures are not taken to stem the
tide, by the turn of the century, Americans of white Anglo-Saxon
Protestant stock will be the minority: they will be out-numbered by
Latinos, African Americans, and Asian Americans.

During the 1980's, there were numerous, examples of a growing back-
lash specifically against the Latino population. The most obvious
example was the urgent call, for a stricter immigration policy and a
tighter control of the border. In 1986, Congress passed the Immigration
Reform and Control Act (IRCA), whose provisions included hefty
fines against employers who knowingly hired undocumented workers.
Henceforth, all those who applied for a job in the United States would
have to prove that they were in the country legally. While no one
disputed that the United States needed a tighter control of its borders
- indeed, the Latino working class were among the strongest advocates
of stricter immigration policy - civil rights leaders warned that
employer sanctions would lead to discrimination against Latinos in the
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workplace. Latinos who fit a certain description (i.e. 'looked' like they
were in the country illegally) would not be hired for fear that their
documents were counterfeit. Despite strong lobbying against the bill
by Latino organizations, Congress passed the bill anyway. Four years
later, in 1990, Washington's General Accounting Office (GAO) con-
firmed the predictions: IRCA has produced a widespread 'pattern of
discrimination' against job applicants with a 'foreign appearance or
accent'.

Perhaps the most controversial example of the growing backlash
against Latinos is the 'English Only Movement'. A number of organi-
zations have emerged throughout the United States advocating a law
declaring English as the official language of the United States. These
organizations claim that they are not racist and that they are not reac-
ting to any single minority group. It comes to no surprise, however,
that they have targeted states that have large Latino populations such
as Florida, California, Texas, and New York. Resolutions declaring
English to be the official language have already passed in a number of
states. It is still unclear what consequences these individual resolutions
will have. While the abolition of bilingual education programs, which
is mandated by federal law, seems unlikely at present, the passing of
such measures on the state level reflects a changing mood in the coun-
try which could have legal repercussions in the next few years.

Americans have grown resentful of bilingual education programs,
which cost millions of dollars each year to implement. While, by law,
all non-English-speaking children are entitled to bilingual education,
whether they be from Mexico, Vietnam, or Pakistan, children from
Latin America are over-represented in these programs. Thus, many
Americans perceive this as a clear indication that something is wrong
with these people: that Latinos do not want to assimilate. They argue
that if their great-grandparents, who came from Germany, or Italy, or
China, were able to learn English and to adapt to American society,
Latino children should be able to do so as well, without benefit of
such expensive programs. Ironically, many Latino parents are also
opposed to bilingual education, claiming that these programs segregate
their children in separate classrooms. Their communities fought too
long and to hard to end segregation to backtrack now. To prevent
segregation, a number of bilingual education programs across the
country have experimented with teaching all children in the two
languages, but this situation has also incurred the wrath of many
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parents, who fear that being taught bilingually will prevent their chil-
dren from becoming fully skilled in English.

The debate over bilingual education is highly controversial and promi-
ses no satisfactory resolution. Few Americans realize that there are
substantial gains to be made from such programs. Bilingual education
is not a whimsical attempt to preserve the cultural identity of minori-
ties. It is an attempt to deal with economic realities. Latinos have the
highest school drop-out rates in the country: close to half of all
Mexican American children drop out of school before the age of
seventeen, and over forty percent of Puerto Ricans drop out. Studies
have shown that many of those who drop out of school do so because
they lack the English skills. They are forced to repeat a few grades,
until embarrassment, boredom, and economic necessity forces them to
drop out of school in search of employment. Many educators believe
that if school systems provide education in Spanish while these
children learn English, they will be more likely to keep up with their
peers, and thus ultimately stay in school. Some school systems have
been able to significantly reduce the rate of drop-outs over the past
decade; while others have hardly made a dent in the problem. Oppo=
nents of bilingual education point to the failures and claim that federal
and state monies are being wasted, while supporters point to the suc-
cesses. They argue that at a time when American society is becoming
increasingly sophisticated technologically, all attempts must be made to
keep children in school to improve their chances of eventually suc-
ceeding in the workplace.

Somewhat related to the bilingual education controversy is the debate
surrounding multicultural education. Across the country, courses in
literature and history are being revamped to integrate the experience
and perspectives of women and ethnic minorities. While the attempt to
reflect the real America in our school curricula seems relevant enough
in our post-Civil Rights era, these changes have sparked an angry
debate. Opponents charge that integration will come at the expense of
a traditional education. Literary classics will be deleted from course
syllabi in order to make room for lesser-known women and minority
authors. Historical figures such as Columbus, Thomas Jefferson, and
Davy Crockett will be knocked off their pedestals as revisionist histo-
ries reevaluate their actions. Over the past few years, a number of
books have come out lamenting the supposed 'death' of Western cul-
ture and ideas, among them Allan Bloom's The Closing of the Ameri-
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can Mind and E.D. Hirsch's Cultural Literacy: What Every American
Needs to Know. Given the current intellectual and political climate, it
is not surprising that these books have become best-sellers. Snide
remarks about 'political correctness' are becoming increasingly com-
mon at university faculty meetings, and pervade the editorial sections
of newspapers and magazines.

The debate often takes an hysterical tone. When the New York Public
School system introduced multicultural history into its schools, oppo-
nents charged that a traditional education was being sacrificed for the
sole purpose of making minority children feel good about themselves.
Supporters of the change argued, however, that the current curriculum
reflected white male supremacy, and needed to be updated to reflect
the realities of life in the United States. Close to eighty percent of the
children who attend the New York public schools are African Ameri-
can, Asian-American, or Latino. In the Los Angeles school district, 62
percent of the children are Latino. Their ancestors - men and
women - have played as important a role in shaping American history
and culture as the white Europeans, and their story deserves to be told.
On one level multicultural education may be concerned with impro-
ving minority children's self-esteem; on another level it aspires to
make American children, as a whole, more aware of the larger world
around them.

One reason these and other debates inspire so much passion is that they
challenge Americans' fundamental belief in the 'melting pot'. Since the
late 19th century, Americans have perceived and portrayed their
society as the proverbial caldron into which people from many diffe-
rent nations and cultures are melted down into a distinctly 'American'
character. As numerous historians and sociologists have pointed out,
the process of assimilation has never been quite that simple. As one
travels throughout the United States, the various regional cultures
remind us that there is no such thing as a distinct American character.
Nor have all people been melted down. Historically, people of color
were sent to special schools, forced to forget their native languages and
cosmologies, in order to become more 'American', and yet they were
never fully accepted in this society. Their race prevented them from
completely fitting in. Myths are powerful, however; and the melting
pot mythology continues to play an intrinsic role in American ideo-
logy.
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What binds Americans together as a people is their value system: their
belief in basic freedoms and rights guaranteed to them by the Consti-
tution. During the Civil Rights movement, minorities were frequently
accused of being un-patriotic, un-American, because they challenged
basic American institutions; and yet through their rallies,' their boy-
cotts, and demonstrations, they proved how 'American' they really
were. They had internalized these national values enough to assert
their right to full participation in American society. At the same time,
the cultural movement that paralleled the political struggle, challenged
the way many Americans perceived themselves. Complete assimilation
was no longer desirable since it came at too high a cost: giving up the
customs and traditions which reflected their own unique experience.
One should be able to assert American values, they argued, and at the
same time assert a unique cultural identity.

This current wave of xenophobia is not a new phenomenon. Similar
debates have been carried on for over a century, ever since large-scale
migration to the United States began. The fears expressed about Latin
American immigrants - that they are too 'foreign' and will never adapt
- are similar to those expressed a century ago about the Bohemians,
the Italians, the Poles, the Japanese and many other groups. Like other
immigrants, Latinos will adapt the best way they know how. At the
same time, immigrants from Latin America - or elsewhere - are misled
if they believe they can hold on to their culture, and pass it on intact
to the next generation. Culture is continually redefined in the present.
With time, the culture of a Mexicano from Jalisco, living in Texas,
assumes different forms from that of his countrymen in his home
state. Indeed, Tex-Mex culture evolves in a different form from Cali-
fornia-Mexican culture. Cultural forms - and identities - are adapted
over and over again to meet the realities of life in a specific place and
time.
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Near and far: representations of native Americans in
local and national images*
A. Burns

American Indians, and the process of imagining what the Americas
are seems distant to many people in Europe. Indians - or Native
Americans - are for most Europeans quite 'distant'. But they do appear
regularly in today's world, even over here on this side of the Atlantic.
They are both near and far; near as the television and movie theatres,
but far in the way they are portrayed as having quite. different philo-
sophic and cultural world views from Europeans and even other Ame-
ricans. Indians are the quintessential 'others', exotic people who live
far away in space as well as culture. It is useful to explore the way
American's have images of Indians derived from their encounters in
every-day places and events as well as images that are more distant
and derive from media portrayals of Native Americans. As Europe
struggles today with questions of ethnicity, ethnic violence, and the
resurgence of ethnic nationalism, the experience of North American
Indians in the United States can provide a mirror for understanding
changes going on today. American Indians are defined in a dual sense:
through stereotypes and images that are the result of Hollywood films
and popular literature as well through the day-to-day experiences of
meeting American Indians on the job, in schools, and on the street. A
similar process occurs in the creation of ethnic identity in other parts
of the world. Added to this dual identity as near and far Indians is the
identity that American Indians seek to establish on their own terms.

American Indians have been a source of inspiration and imagination in
the United States since colonial times. Indians have been used to
imagine the independence, flamboyance, and geographic mobility in
the United States. Automobiles like the Pontiac, the Winnebago, and
the Cherokee are named after Native Americans, and the images of
Plains Indians riding horses across open fields is a stirring evocation of
an ideal of self-reliance in American capitalist culture. Cable News
Network uses a classic Indian with full-feathered headdress as part of
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their news logo, a recollection of the use of an Indian on the old nickel
or five-cent piece. But American Indians also live in close proximity
to other Americans. Since the 1980's, the majority of Native Ameri-
cans now live in cities rather than reservations, and few people in
the United States are more than an hour away from some American
Indians either in cities or on reservations. Non-Indians work with
Native Americans in the construction industry of New York, stay in
Sheraton hotels owned by the Seminole Tribe in Tampa, Florida, and
raise cattle on Indian lands out west. Trade in that ancient North
American drug, cigarettes, is an attractive industry for many Indians,
and American's great interest in gambling is fed by an ever-increasing
number of American Indian bingo parlors. American Indians owned
some 120 bingo parlors by the end of the 1980's across the United
States where gambling is legal (Paredes 1991). These bingo parlors
draw busloads of players from all over the United States, and provide
a new arena where Indians and non-Indians can find out about each
other. American Indian businesses were up to 17,884 in 1987 (U.S.
Bureau of Census 1991), with annual receipts of eight hundred million
dollars.

These statistics and the close association that many people have with
American Indians are at odds with the more heroic images represented
in movies and mythology. Individual American Indians in cities and
small towns are more often seen as poor., homeless, destitute, and
socially adrift. They present the mirror image for Americans, the
failure of the American dream: social problems, anomie, and a lack of
a cultural base. I remember when I met a Tsimshian Indian in Seattle
several years ago. He was a woodcarver and later became quite famous
for his work. But when I met him he had left his wife and family,
lived in a small shack in disarray, and seemed to be drifting about
with no direction in life. Abner Johnson seemed to be an archetypical
'disreputable' Indian in the near imagery. But as it turned out, his
disarray was not real: He worked hard and became successful as a
sculptor and a commercial fisherman; my first meeting with him. was
merely an interlude in an otherwise complex life.

When Americans are asked about Indians in specific towns and cities,
it is the assumed drunkenness, laziness, and loss of culture that comes
out most quickly in their descriptions. Nelson Braroe's study of
Indian-white relations in Canada documents how Indians are described
as the mirror opposites of the supposedly moral society of the whites:
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Where whites are economically successful, Indians are irresponsible
and have neither money nor- jobs. Where whites are monogamous,
Indians are seen as promiscuous. Where whites are clever yet honest,
Indians are seen as gullible and hypocritical (Braroe 1975). A mutual
systems of reciprocal stereotypes develops in many small town inter-
actions between Indians and non-Indians. Behavior that fits in with. the
theory of the destitute and disreputable Indian is selectively remem-
bered adding to the cumulative stereotypes that emerge and to expec-
tations that many Indians are forced to meet. This can be seen in most
anecdotes that Americans tell about Indians. I recently asked a friend
about Indians he knew in Montana. "Yes", he said, "my father leased
land from them to run cattle. It was funny though. They owned the land
and my father would hire them as cowboys. A lot of the time they were
drunk or asleep and he would have to go in there and roust them out. It
was hard to do because really, they were the owners of the place".
Another story told by an acquaintance emphasizes the theme of social
;disarray and alcoholism among Indians. When I asked a friend about
her son and how he was doing, she said, You know, Jimmy isn't living
with his girlfriend any more. She was Indian and had three kids. He
loves her kids, but you know, she has problems with alcohol, so she left
and they split up". These stories, taken from the fabric of everyday
conversations, show the pervasive and common image of the 'near'
Indian as a disreputable person.

Non-Indians have two images of Native Americans, one a Hollywood
constructed image of larger-than-life proportions,, and the other an
image of poverty and cultural failure. Of course American Indians are
very much Americans, and so to this constructed dualistic image must
be added the image that American Indians themselves are now presen-
ting through their own literature, films, and other expressions.

There are just under two million people identified by the 1990 U.S.
Census as American Indians, Eskimos, and Alerts, but over twice that
number, around four million, who have significant American Indian
ancestry. These include people who are American Indians who are not
in recognized tribes or who are only 'part' Indian. American Indians
are the fastest growing minority in the United States: the number
of people who are defined as American Indians increased some 38%
between 1980 and 1990 while the general U.S. population increased
about 10% (U.S. Bureau of Census, April 1991, Paredes 1991:4). In my
home state of Florida, the numbers of .American. Indians increased
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some 88% in the decade of 1980 to 1990 (op cit). These dramatic
increases are not due to an increased birth rate, but rather to the fact
that being an Indian is something that more and more Americans: iden-
tify with in their lives. In a reversal of the policy adopted by the
Reagan administration in the late 1970's, today more tribal govern-
ments are being recognized than being terminated, so that there are
now 313 recognized groups or 'tribes' in the United States. But many
Indians do not live on reservations or even seek tribal affiliation, They
go about their lives without the need to daily show their cultural
identity. In part this is because of the strong negative stereotypes and
prejudice that they encounter, and in part because being an American
Indian is not an all-consuming identity that guides every moment of
their lives. They are quite content getting on with the rest of their
lives and portray their 'Indianness' on a few special occasions. Some of
those occasions are familial or tribal, and others are economic. Land
rights, bingo, mineral rights, or other financial success has come to
many Indian tribes. About a third of all U.S. mineral resources (coal,
oil, uranium) are on Native lands, and reparations for broken treaties
can bring economic windfalls to previously impoverished people. As
one Poach Creek Indian in Alabama told a friend of mine, when it first
became popular and lucrative to be an Indian in the 1970's, "There
used to be three races of people here: White, Indian and Colored. Now
there's only two: Indian and Colored" (Paredes 1974: 72).

The claim to Native American ancestry is becoming less and less some-
thing to be ashamed of in the United States. In these times of ethnic
pride, it is often something to proclaim, even when the connections are
quite thin.

American Indians are carefully defined by law in the United States,
and only those people who appear on official tribal rosters can benefit
from land, resources, or other economic benefits such as profits from
reservation resources. The importance of biological criteria for Ame-
rican Indian legal identity has always been a complex issue. On one
hand it is a policy that effectively suggests that culture is contained in
the biology of blood and ancestry. It also leads to tremendous strains
among native Americans who don't have 'quite enough' Indian blood
'in them to be told by people like the U.S. government that they are
'Indian'. But it is also a defense against unscrupulous claims by non-
Indians. The priority of 'blood' as a defining feature of American
Indian identity also gives outsiders a false view of what Indians should
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look like. The reality of many Indians is, like all people today, biologi-
cally very complex. Let me quote writer Barney Bush talking about his
feelings about his own .family:

Usually, I say that I am from Oklahoma, which is true in the tribal
sense that my relatives who remain strongly attached to our identity
live there. And like any native person who has not been severed from
family since birth, I could fill volumes with stories of dislocation,
feuds, intermarriage with white captives, attempts at assimilation, fur
trapping trade, relatives who hung at the edges of frontier mentality in
Kansas, Oklahoma, and Missouri, not to mention the area where I
was born in southern Illinois; and there are, of course, the horrendous
stories of boarding schools, and some of my grandmothers's sisters
who climbed to the height of the Anglo-Indian social ladder in the
late eighteen and early nineteen hundreds. Yes, I could fill volumes,
and by so doing so cast a fresh fuel on old disputes that yet smolder
beneath emotional scars. (Bush 1987: 209)

And another American Indian writer, Joseph Bruchac, describes his
ancestry in terms that are well understood by American Indians, but
often come as a surprise to others:

Who am I? My name is Joseph Bruchac. The given name is that of a
Christian saint in the best Catholic tradition. The surname is from my
father's people. It was shortened from Bruchacek 'big belly' in Slovak.
Yet my identity has been affected less by middle European ancestry
and Christian teachings than by that small part of my blood which is
American Indian. (Bruchac 1987: 197)

So while American Indians are carefully defined by 'degrees of
Indianness' for official purposes, intermarriages between people of
different groups and intermarriages with non-Indians is common.
Indians today may or may not look 'Indian'. They may have the classic
features of dark hair and dark skin associated with the image of
Indians, or they may have blond hair and features that could be from
many different ethnic groups. There are Seminole Indians in Texas,
for example, who are descendants of Africans who escaped slavery in
the 19th century and who now identify themselves equally as African
Americans and as Seminoles.

It is often the job of anthropologists to talk about Indians, and as
anthropologist Tony Paredes (1991) has suggested, the discipline of
anthropology is closely tied with studies of American Indians. Part of
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what I will do today is talk about anthropology and how the anthropo-
logical imagination about Indians also changes. If I were giving this
talk ten years ago, I would stress what anthropologists have learned
about Indians over the past hundred years of research. Boiled down to
a few sentences, I would have stressed the tremendous diversity in the
different cultures that we call American Indians (Collier 1987). The
depopulation and genocide of American Indians would have been
described in detail (Dobyns.1983). I would also have stressed the chan-
ges in government policy towards reservations (Oswalt 1988, Deloria
1969). I would stress how U.S. government policies- have kept Native
Americans in poverty (Snipp 1989). Finally, I would have talked about
the terrible social problems of alcoholism, lack of education, and short
life expectancy among American Indians (Sturtevant 1988). These are
important topics, especially in light of the images that Indians have
had in media.

But today, American Indians have changed, and so has anthropology.
Today alcoholism among American Indians is declining rapidly, from
55-65 per 1000 of population in the 1970'.s to less than 30 per 1000 by
1983 (Snipp 1989: 356), their life expectancy is increasing, and their
dedication to education is strong. Today American Indians are them-
selves anthropologists, filmmakers, and producers of images (Lincoln
1983). In Florida, where I live, a group of Seminole people have set up
a business called American Indian Images.

A word about the terms American Indian and Native American before I
go on. I use the terms American Indians and Native Americans inter-
changeably throughout this essay. A popular children's rhyme tells us
that "... in 1492, Columbus lost his shoe". When he did he found him-
self in the New World and called the people he met Indians. All of
Asia was called the Indies in the fifteenth century, and Columbus
actually thought he had landed on the shores of Japan (Berkhofer 1988:
522). So even if Columbus really had made it to the far east, he still
would have been wrong to call the people he met Indians. They proba=
bly would have preferred being called Japanese.

So the term Indian is wrong, whether applied to indigenous people
of North or South America. While it has been common to think of
South American Indians as completely different than North American
Indians, it is worth exploring the experiences and attitudes that they
have in common. Indeed, the division between North and South Ame-
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rican Indians has been decreasing in the past twenty years. North
American Indians have consulted with South American Indians on land
rights, and many South American Indians, such as the Maya, now live
in considerable numbers in the United States (Burns 1989). It is in-
structive to look at the term Indian in both North and South American
contexts. In Latin America, the term has taken on a great burden of
prejudice, so that to call someone an Indio is give great offense.
Instead people describe themselves as mestizo or mixed, unless they are
pushing for human rights and political visibility when they might refer
to themselves as indigenous people. On rare occasions they will use the
term Indios. Recently I heard a further twist on this. I was told that
Columbus really called the people he met in the New World People of
God, or, in Spanish, En Dios, out of reverence for the spirituality he
saw in them. I doubt that this is historically accurate, but this example
does show the way history and words like Indian can be reconstructed
to fit new ideas.

In the United States, the term American Indian does not have the
extreme prejudice attached to it as it does in Latin America. In the
United States, the term is used in everyday conversation without hesi-
tation. The term Native American is also used, but more often it is used
in academic or political contexts. The term American Indians is some-
times preferred because it sets this group apart from immigrant
groups, Italian Americans, Mexican Americans, and the like. This
identity as the original minority of the Americas is important as
American Indians are the only ethnic group mentioned in. the U.S.
constitution as a separate nation within the United States. The U.S.
congress is given the power to regulate commerce with the tribes
according to the constitution.

For many Indians, both terms are wrong. Individual group names such
as Navajo, Cherokee, or Seminole are more important than a general
term that is based on the historic accident of Columbus' encounter.

American Indians themselves realize that they encounter people on a
dual level, both as representatives of the 'far' images that have been
developed through literature and the media, and the 'near' images that
are part of most American's lives. The far images have always been
heroic: battles, wise sages, and beautiful young women are the stuff of
Hollywood as they have been in popular novels over the past several
hundred years. Stories and films of Hiawatha, Sacajewea, Cochise,
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Mesquakie powwow with American flags, Tama, Jowa (photo by David
Gradwohl).
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Sitting Bull (Fedler 1988, Marsden and Nachbar 1988), and even Kevin
Costner in his film Dances with Wolves evoke this distant image of
American Indians. But the distant image of warriors and people who
can dance with wolves is giving away to a distant image of Indians
who dance, period. If we turn on the television, we can see. Indians
dancing on many channels.

During the 1992 U.S. presidential campaign, Jerry Brown, a candidate
for the Democratic party, was shown on newscasts around the world at
a campaign stop in Minnesota. There he was, sitting around a big drum
at a powwow dance. News reporters had a field day recording him as
he beat the drum and swayed slowly with the dancers. It was a "photo
opportunity" as they say, a moment that seemed to capture Jerry
Brown's sometimes quixotic quest for the Democratic presidential
nomination.

Images of dancing Indians are common in television media today. In
1991 one of the biggest music hits on MTV was the video of Michael
Jackson singing his song Black or White. Jackson used American
Indians extensively in his video. The American Indians in Michael
Jackson's video are a blend of modern powwow Indians dressed in fine
costumes and an older television version of American Indians, the
warriors, whose skills on horseback and battles with the cavalry were
the dominant images of Indians throughout the 1950's and '60's.

But Jerry Brown and Michael Jackson are not alone in dancing with
Indians. One more switch of the channel and the popular educational
television program Sesame Street, where this time it is not Jerry
Brown or Michael Jackson, but Big Bird who is dancing at a powwow
in Montana.

These images of ceremonial Indians are part of the far image of the
Indian of the romantic imagination in the United States. This is not to
say that Indians don't dance or have ceremonies; rather my point is
that they do many other things besides this, yet it is more and more
common to stereotype Indians with fancy powwow dancing.

Ceremonial dances or powwows have a near imagery as well. Two years
ago I was invited to a powwow in North Carolina. I went with a
group of Mayan Indians- who had been asked to play their marimba (a
wooden xylophone instrument) at the powwow. There we met with
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Indians from many different parts of the United States. I especially
remember some Oklahoma Cherokees who arrived to dance in the
powwow in an beat-up old van that looked like it belonged to a motor
cycle gang. Heavy metal music blared from the open windows of the
van. Four men in sleeveless t-shirts got out. Each was almost two me-
ters tall and each weighed over ninety kilos. One walked up and bel-
ligerently asked who I was - was I some kind of missionary or what? I
said that I was an anthropologist. He laughed and left to join his
friends. Later I went to the opening of the powwow and saw the
Cherokee in beautiful full-dress costumes. They still looked like
giants.

The first event of the powwow was a performance by the Lumbee
Indians who were hosting the event. They were neatly dressed in suits
and ties. They had a band consisting of a piano, electric guitars and
drums along with three singers. They sang African American gospel
music. Like other Indian groups, the Lumbee have assimilated with
African Americans. In their case the Indian music they played at the
powwow was a mixture of Indian and African American spirituals.

To outsiders powwows and Indian dancing appears similar. The spread
of powwows as an institution has been well documented over the years
and is usually described as an example of Pan-Indian culture. Pan
Indianism is sometimes disparaged by anthropologists and others as not
'authentic' Indianness because it seems to have been built around the
dancing and singing style of the great plains and Oklahoma. But as the
powwow I just described indicates, there is great individual variation
within each event, and insiders are quick to see subtle differences
between dancers from the same tribe but from different towns. Tony
Paredes noted his appreciation of these differences during his field-
work in Minnesota,

Soon I learned to appreciate the diversity in the Minnesota powwows.
Even I could distinguish a Crow outfit from a Chippewa one, though
sometimes I might mistake a Winnebago dancer for a Sac-and-Fox.
Indeed, in time I was beginning to notice what seemed to be reser-
vation, even familial differences in styles of costume and dance. Later
I would discover that a frequently mentioned attraction of powwows
for the small city Chippewa I studied was the opportunity to see how
other tribes dance, what their outfits are like. (Paredes 1990: 15-16)
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The distant or 'far' images of American Indians are often associated
with the westward expansion of the United States. The 'far' images of
Indians have their basis in attempts by non-Indians to overcome the
challenges that Indians present. The most important challenge has
always been land, and much of the imagery about American Indians
concerns their land.

The American Indians of the movies, books, and television programs
even today are composites of a theory of a westward frontier. This
idea of the images of American Indians as a result of the westward
expansion in the United States is well known through Turner's Beyond
Geography: The Western Spirit Against the Wilderness (1980). The
Pulitzer-prize-winning Indian author N. Scott Mommaday says,

The Indian has been for a long time generalized in the imagination of
the white man. Denied in acknowledgement of individuality and
change, he has been made to become in theory what he could not
become in fact, a synthesis of himself. (Momaday 1964:30)

The image is based on progress: Indians are those generalized images
that test the mental, physical, and emotional resources of non-Indians.
In this sense, the distant or 'far' image of American Indians is an
invented or 'pretend' representation (Bataille 1980, Berkhofer 1988,
Berkhofer, 1978, Castro 1988, Clifton, 1990) that tells us more about
the wider society than it does about everyday Native American life.

On a intellectual level, Indians are seen as serious and incomprehen-
sible. Their languages are understood as very foreign. One of the most
repeated and yet true stories of American Indian languages is that
Navajo was used during the second world war as a secret code that the
Japanese (another intellectually challenging people) could not crack. A
second intellectually complex notion of American Indian languages is
the oft-repeated (but probably erroneous) idea that the Eskimos (Inuit)
have over 17 (or 22, or 37) words for snow, thus showing perhaps, that
snow is important to their culture, just as money might be impor-tant
to ours. What is interesting about this perception of the complexity of
American Indian languages is that it has a corresponding inverse
image: that of the completely silent or non-speaking Indian. The silent
Indian is like Tonto, the sidekick of the Lone Ranger, who speaks
without the 'filler' and 'function' words that make for fluent speech.
More often than not, the silent Indian resorts to 'sign' language or
grunts to make a point.
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Seminole children in bicultural school, Florida (photo by Amy Faircloth).
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A second image of the American Indian of the west is that of the mys-
tical time traveler, someone who has supernatural or religious power to
know more about the plants, animals, ecology, or universe in general
than others. This 'mystical Indian' presents an intellectual challenge
just like the 'linguistic Indian' does. Perhaps the most influential of the
'mystical Indian' influences was the book Black Elk Speaks (Neihardt
1972) a compilation of interviews with a Sioux Indian that presented a
religious system as intricate as anything known in the Western world.
But. Black Elk was a devout Catholic, and his words were first filtered
through a collector and translator, and some critics have claimed the
religiosity of Black Elk was exaggerated by the translator John
Neihardt. The American Indian as possessor of secret knowledge has
been pictured as the 'medicine man', and the hobby of collecting
'medicine bundles' in the 19th century has its corollary today with the
books and movies that center around the last, old Indian who still
knows the old ways'. Most recently the successful detective stories of
Tony Hillerman have given a modern version of the mysterious and
wise Navajo Indian. The psychedelic interests in the 60s and 70s
saw a flowering of this interest with books by Carlos Casteneda
(Casteneda 1971). Casteneda's books about a Yaqui shaman who took
huge amounts of peyote and other drugs and through them lived in a
world hidden from the rational intellectual world of modern society as
portrayed by Carlos Castenada himself.

The importance of the image of the Indian as mystical wise man or
woman is that it fits with the idea of a challenge to be overcome by
non-Indians. In Castenada's case, his several books are very autobio-
graphical, and in total, are about his personal intellectual confrontation
with American Indian culture.

Like language, the intellectual wisdom of Indians has an inverse
image, that of the stupid Indian. School teachers throughout the Uni-
ted States who work on American Indian reservations are quick to
dismiss native children as slow and backward. In a recent article about
Navajo schools a teacher who had worked on the reservation told an
anthropologist,

You are not going to like what I say about Indians now. I am a racist!
I'm not kidding. Working with these Indian kids makes you a racist.
They just sit there and do nothing. (Deyhle 1990)
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The idea that Indians are inferior was of course supported by official
statistics on school achievement, IQ testing, and other measures in
addition to non-Indians' everyday experiences. Notice, however, that
the idea of the stupid Indian is, like the image of the wise Indian,
something of a challenge to the majority culture, something. to be met
with government programs and the full force of intellectual activity.

Even the religiosity of American Indians has two sides to it in modern
imagery. I have already mentioned the importance of mysticism as a
motif in popular expressions of American Indians. The Native Ameri-
can Church is a good example of how this mysticism is often genera-
ted. The Native American Church is a Pan Indian religion that stresses
elements of christianity, including a belief in Jesus Christ, individual
salvation, and Judeo Christian morality in its organization. It also uses
peyote, a psychedelic cactus, in some of its rituals. The use of peyote
has signalled to most people, including the U.S. supreme court, that
the religion is at once both 'mystical' or very different from European
American religions and also a 'cult' or not a true religion. Notice that
I mentioned that the religion is very much based on Christian faiths,
but what is emphasized in popular perceptions of the system are the
'exotic' and 'pagan' elements. To intellectuals, writers, and even
anthropologists, what is interesting about the Native American Church
is the mysticism and use of peyote (Aberle 1982). At the same time,
the religion is also represented as a mere 'cult', not a 'true religion'.

Religion and the image of religion among American Indians takes
place in a specific context in Western United States. The states of Ari-
zona, Utah, Colorado, New Mexico and Nevada are inhabited by both
American Indians and members of the Church of Latter Day Saints, or
as it is commonly called, the Mormon Church. In many American
Indian communities and towns around reservations, Mormons make up
the vast majority of the non-Indian population. There, American
Indians confront a religion that sees them as Lananites, descendants of
a lost tribe of Israel who were cursed for their sins and made to live
with 'darker skins' when they were driven from Israel (Deyhle 1991:
282). The modern Mormon church has a specific goal of bringing these
'lost souls' back from their exile into the arms of the church. Thus
their religion is seen as a degenerate cult that should be quickly repla-
ced through conversion to the true religion of Mormonism. I do not
have time to explore the impact of Mormon religion on American
Indian society, but its impact is great, and the image of Indians that

44



has resulted from Mormon-Indian interaction is especially important in
American history.

The second image of importance to understand Native Americans to-
day is the image of the Indian maiden. The image of the Indian
woman as young, beautiful by European standards, and willing to
jump at a moments' notice into the arms of a European man is an
image that goes back to the writings of Captain John Smith and the
Virginia colony of 1616 when a beautiful maiden, Pocahantas, saved
him from death. This image continues through the next 350 years. The
popular film, Dances with Wolves by Kevin Costner again uses this
image in the form of the Indian maiden Stands with Fist who, it turns
out, is not even a real Indian woman, but rather a captured white
woman who has been raised as a Sioux Indian. She slowly regains both
her white culture and 'capacity to love' as she remembers her lost
English, and literally rides off into the sunset with Costner at the end
of the movie.

The image of the American Indian as willing maiden goes beyond U.S.
borders. In Mexico it is Cortez' concubine-translator-guide Malinche
who is at the core of that nation's official and popular identity:
Mexican men generally refer to Malinche when they are drinking.
Malinche has the same force as saying the word whore, and a common
phrase is that we are all sons of Malinche, the whore".

This image of the willing maiden (or prostitute) is, like the other
images I have already mentioned, one of a challenge. In this case, the
image is a challenge of body, the challenge of European American
men to be so attractive that women are helplessly drawn to them and
are willing to give up their family, their culture, and even their lives
for the sexual attraction of men. The image reverses the reality of his-
tory where rape and kidnapping are much more common than volun-
tary unions.

Forceful kidnapping of Indians is not just confined to history, how-
ever. The trade in human babies through illegal and even legal adop-
tion efforts is something known and commented on with grief in
North and South American Indian communities. In some areas of Utah,
for example, between 25 and 40 percent of Indian children are taken
from their parents and given away to non Indians to be raised (Feagin
1989: 204, Deyhle 1991: 283). Not all of these are kidnapped, but the
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effect is often the same. The rationale for this is to provide a better
home for the children than can be obtained on reservations. In. the
early 1980's, the president of the Mormon church is reported to have
rationalized this kind of legal kidnapping by saying:

When you go down on the reservation and see these hundreds of
thousands of Indians living in the dirt and without culture or
refinement of any kind, you can hardly believe it. Then you see these
boys and girls (in Mormon homes) playing the flute, the piano. All of
these things bring about a normal culture. (quoted in Feagin 1989:
204)

These activities, sometimes done with the consent of the parents and
other times carried out through pressures on young women who are
not in a position to challenge the authority of hospital workers and non
Indian social workers, are part of the continuing destruction of Indian
communities through the exploitation of the image of the Indian
woman as a willing provider.

The third image of the American Indian that remains prevalent
throughout American life is the enraged warrior. This image is based
on the writings about Indian atrocities of the pioneer period, that
turn out to be mostly lies (Unruh 1979). The negative side is easy to
see: in Costner's film Dances With Wolves, one group of Indians shown
at the end of the film are deceitful, bloodthirsty, and shown engaged
in wanton killing. This negative image of the warrior is seen in
descriptions of modern events, such as the occupation of Wounded
Knee reservation in 1973 and the subsequent shootout between Indians
and government officials (Matthiesson 1991). The American Indian as
warrior is perhaps best imposed on the American Indian Movement,
who are regularly dismissed as radicals who see violence as the only
solution to problems, even though in reality, the American Indian
Movement is not as violence prone as imagined (Feagin 1989: 190).

The takeover of a bridge in Canada by Mohawks referred to as
warriors by themselves and the news media last year when the con=
struction of a golf course threatened their lands is another example of
the use of the distant imagery of the warrior. In this case the militant
faction even called itself 'warriors'. More disputes over land and other
treaty issues are now settled in courts in both the United States and
Canada than are ever settled through direct confrontation, yet it is the
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image of Indians as threatening civil order through confrontation that
is most readily shown through the media.

The two kinds of representations of American Indians, 'near' and 'far,
are not static, but are being modified and changed from within
American Indian communities. The 'distant' or 'far' image is the one
that has received the widest international notice and is the one most
people in Europe are familiar with. When I asked students in Copen-
hagen to draw pictures of what they thought an American Indian was,
this distant image appeared without hesitation (see figure 1 and 2). The
creation of this distant image has also been the subject of a great num-
ber of books and studies on stereotypes of American Indians. The 'far'
image is a generalized silhouette. Vine Deloria said that To be an
Indian in modern American society is in a very real sense to be unreal
and a-historical" (Deloria 1969: 2).

The 'far' image is one of a cultural icon, more symbolic than, real.
'Distant' Indians represent the American and European concept of
progress and the liberal notion of the ability of people to meet and
overcome challenges. The 'distant' Indians seen in films, thought about
through interest in holistic healing and alternative religion are great
challenges to Western thought, just as Indian land was something to
take and make use of in the 19th century. Recently a filmmaker was in
Florida trying to make a documentary about Indians there. The group
refused her permission to film. When she asked why, one said with
great exasperation, We are modern Indians. We are tired of these films
that treat us like primitive people".

It should not be forgotten that the near Indians are also important in
the contemporary imagination of the Americas. They are seen in the
everyday life of many Americans on the job, on city streets, and in
schools. They are also often seen through the stereotyped eyes of Sym-
bols, but the 'near' Indians are symbols of disorder and failure. It is
easy to elicit the 'near' image of Indians. When questioned, many
people say that their great great grandmother was Indian, or that they
know that there are drunk Indians on skid row, or that there are
Indians in the West who own lots of land with many resources but the
Indians live in poverty. These 'real' Indians of the 'near' imagery are
often seen as 'unauthentic', as not living up to the 'distant' image. If
an American Indian teenager wears Nike shoes at a ceremonial dance,
for example, it is seen as wrong, as something out of place, even
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though tennis shoes are part of the world-wide dress code for teen-
agers (Paredes 1991).

When all is said and done, both views of American Indians are images,
the distant image of the romantic 'silhouette' Indian is no more true to
life than the near image of the poor Indian living in a post-modern
world of unemployment and a loss of culture. The distant simplicity of
a generalized and unauthentic Pan-Indian who has created some new
identity out of a false idea of one big tribe, is a false image. It is false
because it is a partial and stereotypical view that reduces regional,
tribal, and family variation in music, dance, and ceremony to a few
simple ideas.

The recent history of American Indian images and imagination has
seen Native Americans create ways of determining the kinds of repre-
sentations that are put forward. Native American media is growing
very quickly. In Canada the Northern Tribes have established their
own television network with locally produced shows and their own
satellite transmission systems. This control over the business of broad-
cast television mirrors the rise of Native American intellectuals in
fields of literature, law, commerce, and social science.

Native American writer N. Scott Momaday gave the title of Carriers of
the Dream Wheel to an anthology of Indian poetry in 1975 (Niatum
1975, Lincoln 1983: 69) and signaled the rise of a group of educated
traditional Indians who began to forcefully reclaim the right and
responsibility to engage in the creation of images about Indians. The
new images are sophisticated and real. Some of them are urban, like
Barney Bushs poetry:

We both know/about how nights turn cold/the leaves fall too soon/
and the grey mystery/of glancing at each other/over pool tables and
jukeboxes. (Quoted in Lincoln 1983: 212).

American Indian artists like the painter R.C. Gorman, the sculptor
Dan Namingha, and a large number of other artists have made Native
American artistic expression a high art instead of merely a folk craft.
Highly acclaimed and highly priced American Indian art has become
a successful way that Native American's have gained legitimacy in the
national systems of representations in American culture.
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There are now 26 Native American/American Indian studies depart-
ments in colleges and universities across the United States where
classes in Indian history, literature and anthropology are regularly
given (Reference Encyclopaedia of the American Indian 1990).

The distant images of American Indians live on in images through
popular detective stories like those of Tony Hillerman and films. They
also live on through popular ideas of the Indian as decultured, as
drunk and as failures in the American dream. The images of Indians
both near and far are today being challenged by the skills of Indians
who are working in commerce, media, and the arts: American Indians
are not those people who are portrayed in film and literature; but they
certainly know that people think they are. Today the images of
American Indians are becoming more complex as Indians themselves
stress that they are like the rest of us. They look like us, they are good
and sometimes bad. They commit crimes., worry about whether they
can take their kids to Disneyworld, and pay for college, and look up to
those people who are successful.

There is a new image to be. added to the portrayals of American
Indians both near and far: that of the American Indian as a human
being who lives in a complex world of imposed images, historic
images, and a rich imagination laced with a sense of humor. American
Indians have a special history and heritage, but they are also like the
rest of us, looking for ways to confront the issues facing the world
today. The imagery and imagination of American Indians in American
life holds a mirror for Europe as well as it embarks on a period of
regional, national, and ethnic change. The 500 years since Columbus
came to the Americas has been half a millennium of change. A Semi-
nole, Stephen Bowers told Tony Paredes why Indians are celebrating
those five hundred years: we are celebrating the fact that we are still
here!" (Paredes forthcoming 1992). w
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Photographic Images of North American Indians
M. Gidley

For much of its history, photography was viewed as an essentially
mechanical process which produced a more or less straightforward
transcription of physical reality. We still treasure snapshot likenesses of
our loved ones, display them on our mantlepieces or keep them in our
wallets, almost as if they bore a physical trace of their subjects. We
habitually rely on photographs of the ball eluding the goal-keeper's
outstretched fingers for a sense of what the game was like. We look at the
(admittedly glossy) images of houses up for sale in estate agents' windows
to see whether we might like to buy them or, if only in fantasy, live in
ahem. We still conventionally think of photographs from far distant places
as bringing us news of the world as it is. Even a theorist as concerned
with 'decipherment' as Roland Barthes wrote in his essay The Photo-
graphic Message (1961) that the photograph was what he called an
"analogon" of reality, "a message without a code"; he thought that unlike
a drawing, say, a photograph itself (that is, prior to its use in a newspaper
or some other context) was 'objective'.') For Barthes - and for most of
us - the apparent closeness of photography to material reality is precisely
what makes it so seductive.

At the same time, despite photography's reputation as a means of
recording the visible world, its much vaunted 'realism', we .know in our
hearts that it can lie. We frequently say that such and such a photograph
is a 'poor likeness', even it isn't her' (or 'him' or, especially, 'me'). We
know that many images - in advertising, in fashion, for instance, or in
estate agents' windows - are staged or manipulated. Those of us from rich
countries sometimes appreciate that camera likenesses of peoples from
continents on the other side of the world reveal them as very different
to us, but not so different one from another; a reader of the National
Geographic magazine, for example, on viewing photographs of half naked
people from Borneo, might be forgiven for thinking that he or she had
already seen .them in the previous issue, when in fact those ,people were
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from the Brazilian rain forests. Photography is, of course, a system of
representation, with its own codes, and its products are as inflected by
other aspects of the surrounding culture, including ideological considera-
tions, as those of drawing or painting. 2)

Photographs of North American Indians are no exception. Indeed,
because the American West is such a mythologized region - subject of its
own multi-media genre, the Western, with its complex pattern of plots,
visual signs, aural associations, and so on - it is as much an imaginary
space as an actual location, as much a fictional arena as an historical
period. Photographs of the denizens of the West Native American,
white 'Anglo', Mexican, or black - however they were first used,
whatever their original status, will inevitably be seen by the modern
viewer with eyes somewhat blurred by the shining light of the Western.')
This is so despite the frequency with which in the Western film itself
photographs were employed as if they constituted the truth. A good
example is to be found in George Roy Hill's Butch Cassidy and the
Sundance Kid (1969). Although this film constitutes a somewhat
revisionist view of both western outlaw legends and previous films about
them, it opens with a series of sepia studio stills of the protagonists
before breaking into vivid colour for the action, implying that the film
proper constitutes a kind of animation of the past itself. (In movies
generally the desire to get back to history as it actually was often
becomes an attempt to present things as they look in old photographs.)

The earliest movie attempt that I know of to deconstruct this view of
photographic images of the West is Robert Altman's Buffalo Bill and the
Indians; or, Sitting Bull's History Lesson (1976), a highly knowing
burlesque of the myth of the West in general. It even has a character pun
on the Wild West Show as an effort to 'Codyfy' the West and William
Cody claims in the film to have "a better sense of history" than Sitting
Bull, holy man of the Sioux and Cheyenne force that had defeated Custer
in 1876. In its portrayal of Cody, Ned Buntline, Nate Salisbury and
others, the movie both sends up famous westerners and specifically
debunks representations of the heroic West, notably the Wild West Show
and dime novels. Photography, in its turn, does not escape censure. In
assembling the cast of the Wild West Show for a group portrait, one of
the characters says, "A hundred years from now this picture will still be in
existence. This is the way people will remember you. Presumably it is
such reasoning that leads Sitting Bull to demand from Cody the retention
of the legal control of his own photographs; he wants to influence the
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manner in which he will be represented in the future. (A wise move, in
that, as only we presentday viewers could know, the historical Cody
readily exploited the Sioux generally and Sitting Bull in particular.) In
Altman's film, because of the sudden news that the U.S. President is
about to visit the Show's encampment, the assembled cast disperses and
the group portrait is never taken. However, at the very end of the film,
the still image accompanying the credits is precisely the group portrait
that might have been; it does, and yet does not, exist. The playfulness
over this image may offer us an insight into the special position of
photographs of the West. From one perspective they give such a powerful
illusion of reality, seemingly the light itself of years gone by - even, as
the character says, "a hundred years" - that they command assent. Yet, at
the same time, we also know that we cannot always believe what we see
in a photograph.")

Let me elaborate upon this tension, sometimes with reference to specific
images. (In the oral version of this contribution the images themselves
were not embellishments, not just illustrations of - or, even, evidence
for - what was said, but the actual, subject of the discussion. In written
form, without the feasibility of the use of a similar number of repro-
duced photographs, such an approach is not possible, but readers may
wish to bear it in mind as an ideal.) It may have been a mere coincidence
of chronology that the invention of the daguerreotype and its British rival
in 1839 meant that most of the phases of white American expansion into
the trans-Mississippi West would take place during the photographic era,
but is was no accident that so many of the phenomena of westward
movement came before the camera lens. Almost all the agencies of that
expansion - federal government explorers, army surveyors and fort
builders, the manufacturers of wagons and railroads, land bosses and
ranchers - specifically employed photographers to record and boost their
activities. Eventually, of course, professional photographers themselves,
as individual entrepreneurs, began to set up shop in the new towns of the
region and, finally, amateur photographers would arise. As Susan Sontag
said, "Faced with the awesome spread and alienness of a newly settled
continent, people wielded cameras as a way of taking possession of the
places they visited." It was inevitable that both the general assumptions
which underwrote westward expansion and the particular concerns of the
agencies or actors involved in each phase would be reflected in the
resulting photographs.
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Figure 1

Promotory Point, May 10, 1869, showing the celebrations at the meeting of the
trans-continental railroad. Note that the photographer has very deliberately
included the American flag. Photograph by A.J. Russell. (Courtesy Instructional
Resources Corporation, Laurel, Maryland.)
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Thus it was that Timothy O'Sullivan could create numerous landscapes of
startling geological formations during service with the King and Wheeler
surveys; that John K. Hillers could photograph 'all the best scenery' when
he participated in the second descent of the Colorado with John Wesley
Powell's government party; that E.A. Guernsey could portray a line of
wagons climbing a makeshift timber-buttressed road; that Andrew J.
Russell, employed by Union Pacific, could celebrate, like other photo-
graphers, the driving in of the golden spike when his railroad met the
Central Pacific at Promontory Point, Utah (Figure 1); that Laton
Huffman, working out of Miles City, Montana, could capture range life;
that, in 1861, ten years after its initial settlement, C.A. Clark could take
the, earliest known photograph of Seattle from outside his newly
established log cabin studio; or that Adam Clark Vroman, a Pasadena
bookseller by profession, could spend his summer vacations toting his
camera through the turn of the century desert Southwest. This is to
reaffirm, of course, that photography was inextricably part and parcel of
an economically and politically expansionist movement. The entrepre-
neurs, for instance, would often not only take individual portraits for
newly settled town dwellers to send to their folks back home, but also
pictures of their businesses, perhaps initially housed in tents, then in
small stores, then in big ones on main streets complete with wood-
planked sidewalks. And these same images would be shown to people in
state and federal government to stress how well things were humming
along. They were used, that is, as a component in boosting further
expansion.

Most of the images we are concerned with are, if sometimes rather
loosely, landscapes, and landscape, from its origins as a genre, as John
Berger and others have affirmed, has been connected to the very
acquisition and ownership of land itself. In landscapes conceived in this
light, what position could Native Americans hold? One of Currier and
Ives' popular allegorical prints actually about white westward expansion
and land acquisition, Across the Continent (or Westward the Course of
Empire Takes its Way) of 1868, places its Indian figures quite straight
forwardly. While a settlement, complete with school house, rises on the
left and a train prepares to make its way to the horizon on undeviating
steel rails, the horses of two mounted Indians baulk at the train smoke
which blows in their faces and threatens to obscure them altogether. In
the case of photography, the connection between land ownership and
landscape was usually less direct than this allegorical representation, but
essentially just as intimate. In various railroad publications of views of
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Indians, for example, especially of Southwest Pueblo Indians - who are
typically represented as craftworkers concerned to offer their products
to whites, rather than as people primarily engaged in their own physical
and cultural survival - the need to promote tourist as well as business
travel, the "opening up of the West", as the metaphor goes, meant that
even Indian life, not just Indian artefacts, had to seem available for con-
sumption.6)

Indians did not, of course, 'wield cameras' - at least not until relatively
recently - and so were almost as powerless to keep control of the images
made of them as they were of the land they had inherited. W.H.
Illingworth, who was appointed to General Custer's command, actually
photographed a specific incursion when, in an ironic adoption of an
Indian's eye- view, he depicted the extended line of troops and wagons of
Custer's expeditionary force entering the Black Hills in 1874 (one of the
events which triggered the Battle of the Little Big Horn two years later).
Indians, despite the earlier specific allocation to a particular tribe of the
"land in question, are also notably absent in the images Andrew A. Forbes
made of the so-called opening up of the Cherokee Strip in April 1889.
Even when Indians are present in such photographs this total context
must be borne in mind. Consider O'Sullivan's Sleeping Mohave Guides
(c. 1871), in which expedition geologist G.K. Gilbert sits pensively in the
middleground while two Mojaves lie somnolent on the sandy floor of the
desert below him (Figure 2). It is tempting to read this photograph as
commentary on the degree to which Indians were totally at one with their
ostensibly hostile evironment. But it also speaks graphically of Gilbert's
dominance of his surroundings, including the Indians. That is, the careful
viewer may intuit what was so often the situation: the Indians depicted
were merely incidental to the 'real' action and are, literally, marginalized.
Whatever the degree to which they comprised the subject of such
pictures, they were always other, at best the object of a stare.

As cameras were used so bluntly to record everything, we have images,
for instance, of the defeated Geronimo and his men sitting on the
railroad embankment beside the train which transported them into exile
in Florida, far from their own Southwestern border country. Geronimo
as his fellowers were captives, prisoners, and - as photographed by the
army lensman - are viewed as objects for our curiosity. A similar
objectifying stare is at work in many Native American portraits. Will
Soule, who was ostensibly employed by the army to document the
construction of Fort Sill in what was to become Oklahoma, went to the
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Figure 3

Villa of Brule, February 1891. Photograph by John C. Grabill. (Courtesy Library
of Congress, Washington, DC.)
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lengths of making an actual portrait studio - complete with artificial
backdrop of a European lakeland scene - in which to take pictures of
both white personnel and such Indian figures as the Kiowa leaders
.Santanta and Kicking Bird.) Cody had himself depicted with Sitting Bull
in various images titled Foes in '76, Friends in '85. It is often not
appreciated that much of the grave demeanour of such still Indian faces
as these - even, paradoxically, their power to intimate tragedy - is
attributable to the fact that they are not truly portraits but, rather, mug
shots.

It should be expected that images made by self-made entrepreneurial
Western photographers will, be similarly shat through with ambiguities.
It is known, for instance, that Huffman was able to make a living from
the constant recycling of his pictures from the 1870s and 1880s - as
postcards, handtinted enlargements, and so on - right up until his death
in 1931. If Huffman acquired a sense of history, John C. Grabill had it
from the start. Realizing that changing times would endow such pictures
as The Last Run of the Deadwood Stage (1890) with enduring interest, he
copyrighted them. His Villa of Brule, sometimes subtitled The Great
Hostile Indian Camp on River Brule near Pine Ridge, South Dakota,
February 1891', represents not just a large winter landscape with Indian
figures, but the final free days of the Sioux (Figure 3). They had fled
their reservation in the wake of the notorious army massacre of Big
Foot's band at Wounded Knee, but soon afterwards they were rounded
up by General Nelson Miles and transported back to the reservation.
Wounded Knee and Miles' subsequent campaign presented for Grabill
primarily an opportunity not to be missed; and his Indian images are, for
us, a welcome, if disquieting, bonus. It was not until the rise of amateur
photographers - like Vroman - specifically interested in Native Ameri-
cans, or of professionals - such as the camera workers employed by the
Bureau of American Ethnology - who would adopt them as dominant
subject matter for a period, that images of a different order could
emerge. But these, too, especially as exemplified by the life's work of
Edward S. Curtis, have their ambiguities.

Curtis' The North American Indian (1907-1930) is a monumental set of
twenty volumes of illustrated text and twenty portfolios of large-size
photogravures devoted to over eighty different Native American peoples
living west of the Mississippi and Missouri rivers who, in Curtis'
prefatory formulation, "still retained some semblance of their traditional
ways of life", The work, as Curtis habitually referred to it, was funded
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Figure 4

Blackfoot Travois, 1906. Photograph by E.S. Curtis. (Courtesy University of Exeter
Library.)
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by J. Pierpont Morgan, the fabulously wealthy financier, had a. Foreword
by President Theodore Roosevelt, and was managed by a business
company, The North American Indian, Inc. To head off the pictorial
aspect of the project Curtis chose his 1904 image, The Vanishing Race,
which, insofar as any one image can be, is shot through with nuances in
the concept of Indians as 'vanishing' of the sort that Brian W. Dippie has
discerned in representations of Indians in general, especially at the turn
of the century. According to its caption, the thought which this picture
is meant to convey is that the Indians as a race, already shorn of their ...
strength and stripped of their primitive dress, are passing into the
darkness of an unknown future.") The image depicts a line of mounted
Navajos riding away from the camera - receding in perspective - to be
swallowed in the deep shadows of canon walls. One figure turns in the
saddle to look back, as if in regret.

Curtis' Indians would, in the main, characteristically ride into the
darkness of an unknown future. He concentrated on representing 'tradi-
tional' ways, even to the extent of issuing wigs to cover shorn hair,
providing costumes, and removing signs of the mechanistic twentieth
century. His Indians were almost always rooted in the landscape, caught
in stasis, apparently above and beyond the passage of time, outside
history (Figure 4). This ideological emphasis held true not only for The
North American Indian, but also for his series of magazine articles for
Scribner's Magazine titled 'Vanishing Indian Types', his documentary
feature film In the Land of the Head Hunters (1914), his popular books,
such as Indian Days of the Long Ago (1914) and, perhaps most spectacu-
larly, his 'musicale' or 'picture-opera' The Vanishing Race. The latter was
a magic lantern performance with an orchestra, movie footage and sce-
nery, such as a full-sized Plains tipi borrowed from the American
Museum of Natural History; in November, 1911 it was put on at New
York City's Carnegie Hall to great acclaim and subsequently toured the
nation. And many particular constituents of this image, as circulated by
the project, were considered beautiful at the time and, whatever their
relationship to 'reality', have proved enduring ever since, especially as
replicated in numerous Westerns9) (Figure 5).

The conditions under which photographs of the West were transmitted to
a wider, largely eastern audience also contributed to the construction of
the Indian' as a monolithic stereotypical Other. Viewing of photographic
images directly was most easily done on the premises of large photo-
graphic establishments and, more particularly, in the context of general
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Figure S

Ogalala War Party, 1907. Photograph by E.S. Curtis. (Courtesy University of
Exeter Library.)
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expositions, great and small. The Indian photograph thus appeared with
many others of the same kind. This inevitably reinforced an over-
whelming tendency particular to photography as the. first of the mass
media: of plenitude, even overabundance. For each viewer a kind of
composite vision of the West, especially of Indians, was produced.
Another significant means of direct transmission of photographs was the
stereoview. These were usually marketed .in series, which accentuated the
tendencies I have outlined, and there was an additional factor in that the
captions printed on the verso of the cards were not composed by the
photographer, but by someone in the stereograph company. Barthes has
written persuasively about the dominance of the caption over the actual
image in the determination of meaning, and this is supremely evident in
the case of stereoviews. One of my favourite examples is an Underwood
and Underwood production of 1905 in which two Indians appear within
the same frame as a train crossing a steep canon. It is an image which
could conceivably speak of either the passing of traditional life styles or
of the coexistence of tribal and technological forms of life, but the
caption nicely limits meaning by the words "A Wonder to the Primitive
Inhabitants - Santa Fe Railroad Train Crossing Canon Diablo, Arizona".
The caption writer, in other words, was likely not only to act as the first
interpreter but also to present them according to conceptions of the West
- with its necessarily 'primitive' Indians - already held.")

Most people did not receive western photographs directly at all; rather,
the images permeated the culture reproduced as woodcuts and other kinds
of engraving in Harper's, Frank Leslie's and other illustrated journals of
the time. This means that, again, there was a process of inflection of the
content and meaning of the images by the preconceptions held by
engravers. Also the pictures, though they would declare themselves to be
from a photograph" or, more accurately, "after a photograph", were
received by the viewer in an manner barely distinguishable from any
other engravings, and could thus be fitted into a pre-existing pattern of
imagery and beliefs (Figure 6).

It is worth considering whether, or how far, it is possible to evade these
pervasive and deeply-etched stereotypes. Is it possible for anyone to
create 'authentic' Indian photographs? Most important of all, now that
some Indians do 'wield cameras', can we say that the resulting examples
of self-representation speak of anything specifically Native American in
their content or structure? The odd image made by a Native American
has appeared in photographic histories of various tribes and we can
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Three Spokan Indians, c. 1861. This is one of the earliest known photographs of
Native American people of the interior Pacific Northwest. It was taken by an
unknown British Army surveyor. Images like these appeared in official reports
and, as engravings, in magazines. (Courtesy Victoria and Albert Museum,
London.)
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certainly speak of 'self-representation' in the case of such books as John
Running's Honor Dance, which includes images specifically made for the
Navajo cause in the Big Mountain land dispute. Also, art photographs by
Indians have appeared in such collections as Women of Sweetgrass, Cedar
and Sage, but I think it is fair to say that the book by Victor Masayesva
and Erin Younger, Hopi Photographers, Hopi Images, like the travelling
exhibition on which it is based, offers one of the best opportunities to
date, in the context of an informative essay by Younger on the history of
white photographic activity in Hopiland, to examine a body of work by
Native American photographers. 11)

The book includes eight varied pictures by Jean Fredericks, who was
born in 1906, but the bulk of the recent images selected for publication
are by six photographers in their 30s or 40s who are probably working at
or near the height of their powers. I will mention only some of them.
Owen Seumptewa offers some beautifully understated portraits: his
subjects have composed themselves, perhaps sitting at the stove or
labouring at some daily task, and they are framed with more than a
conventional amount of space around them. I think this is not so much
to record the objects around them (in the manner of a typical ethno-
grapher), but to register a kind of correspondence between the stillness
of the rooms and the stillness of the figures. Merwin Kooyahoema's
photographs are richly coloured landscapes of the Hopi country (walls,
the bluest skies), while Fred Kootswatewa's landscapes are more
dramatic, especially in the colouration: the sky before a storm over the
mesa or deep shadows over the pueblo. It is notable that when aspects of
Hopi ceremonialism are depicted, the resulting photographs are nothing
like those of the turn-of-the-century artists such as Vroman or Curtis.
For instance, whereas Vroman's 'Snake Dance' shots mostly concentrate
on the line of dancers, each with a snake in his mouth, even if it means
including another busy white photographer at the, other end of the line,
when Freddie Honhongva presents a ceremonial performer - I'm thinking
of the boy clown figure - it is emphatically not at a dramatic moment: he
simply sits on a wall facing the camera as a sort of footnote or aside to
the main action which goes on, unseen, behind.")

Most interesting of all to me are Victor Masayesva's photographs
accompanied by poems. In these the poems and photographs reverberate
against/within one another. There is a picture of a well-stocked corn-
store, to give but one example, accompanied by a poem, Famine:
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Flies shelled and husked by the blowing sand
It was a windy year

We dug our complants out of the sand
And lived on watermelon seeds

There was a lot we ate that year
In the winter-time we ate our children

Both picture and poem could stand alone, but in juxtaposition they
enrich each other. (And .the greater the reader's knowledge of the place
of corn in Hopi culture and mythology, the more the power of each is
discharged.) While (like any caption) the verbal text will ultimately take
precedence in the assignment of meaning, neither poem nor photograph
can easily claim the definitive view, and the picture cannot float free, as
it were, as a formal construct ...

Younger's essay includes several quotations from the photographers
stressing the Hopi-ness, so to speak, of their work, one of them going so
far as to assert, "I take the kinds of photographs that other people [non-
Hopis] can't take". Essentially, we have here, with photography as the
arena of debate, a version of the vexed question of how much credence
is to be given to the claim of ethnicity in consideration of art works. We
have seen it aired repeatedly over fiction and poetry by Indian authors.
I have no dogmatic position with reference to literature anyway, but I am
certain that the beginnings of such a debate with reference to photo-
graphy is at least a sign of vitality. Looking thoroughly at photographs is
not, as I have probably overstressed, a simple business. Images like those
in Hopi Photographers, Hopi Images indicate that some of us will derive
much pleasure, of an increasingly complex kind, from the contemplation
of future American Indian photographs. Well look to learn to see.
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'Amerika' in de belevingswereld van Westeuropese
jongeren
M. van Elteren

'Amerika' speelt in de leef- en belevingswereld van Westeuropese jonge-
ren reeds sedert geruime tijd een belangrijke rol. De cultuur van de
Verenigde Staten maakt deel uit van hun alledaagse werkelijkheid, hoe zij
hier verder ook tegenover mogen staan. In het navolgende hoop ik duide-
lijk to maken dat het daarbij in voorkomende gevallen zeer we] mogelijk
is to speak American without tears", om de Britse popmusicus Elvis
Costello aan to halen.
Maar eerst enkele opmerkingen vooraf bi j het begrip'Amerikanisering'
dat in dit verband vaak wordt gehanteerd. Dit begrip dreigt het zicht to
ontnemen op twee belangrijke gegevenheden. De alledaagse levenswijze
en cultuur van de Verenigde Staten vormen de zuiverste variant van het
doelmatig-rationele handelen in weberiaanse zin. Zij zijn de duidelijkste
belichaming van een samenleving die primair op het to gelde maken van
privekapitaal is gebaseerd: in the American way of life werkt de historisch
in Europa vrijgemaakte'geest van het kapitalisme' het meest consequent
door. Het gaat in feite om de tovenaarsleerling van het in eerste instantie
in Europa op gang gebrachte proces van industrialisering. De denkfiguur
van' Amerikanisering' maakt het mogelijk sociaal-culturele gevolgen van
industrieel-kapitalistische ontwikkelingen in Europa als louter resultaat
van van elders komende ongewenste invloeden of to schilderen, en daar-
aan een welhaast noodlotachtig karakter toe to kennen. Dit gebeurt echter
ten onrechte, naar ik hierna zal trachten duidelijk to maken.
Anderzijds worden ook belangrijke problemen omzeild, wanneer men
'Amerikanisering' interpreteert als de voltrekking van een onafwendbaar
proces van modernisering: Amerika als grote voorloper op de koningsweg
van modernisering. Vanuit sociaal- en cultuurhistorisch oogpunt is de
gelijkstelling van 'Amerikanisering' met 'modernisering' zelfs ongeoor-
loofd voor de jaren vijftig en vroege jaren zestig - de hoogtijdagen van
de 'klassieke' moderniseringstheorieen in de Amerikaanse sociale weten-
schappen. Toen leken deze processen min of meer samen to vallen, gold
de Amerikaanse.samenleving als het gerealiseerd doel van de geschiedenis
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en werden de criteria voor modernisering uit het model USA afgeleid.
Zeker bestond er voor de ontvangst van transatlantische voorbeelden in
ontwikkelde kapitalistische industriestaten een gemeenschappelijk refe-
rentiekader. Noordamerikaanse denkbeelden en praktijken van velerlei
aard leken oplossingen to bieden voor problemen die in deze samenlevin-
gen structureel overeenstemden (tot aan de grondtrekken van het econo-
misch bestel en de daarmee gegeven maatschappelijke reproduktie-eisen
en -voorwaarden toe). Maar er waren ook specifieke ontwikkelingen in
de ontvangende samenlevingen die zich duidelijk onderscheidden van die
in Amerika, zoals de opbouw van een moderne verzorgingsstaat in de
meeste gevallen, de geheel andere verhoudingen tussen kapitaal en loonar-
beid, economische pressiemogelijkheden en politieke machtsstructuren
(dit niettegenstaande de Amerikaanse invloeden die er in dezen zeker wel
waren). Ook waren er elementen in het spel die buiten het kader van
modernisering vielen, waaronder vooral die welke to maken hadden met
de aantrekkingskracht van populaire cultuurvormen uit Amerika op
Europeanen. Sterker nog, Amerikaanse culturele invloeden behelsden in
sommige gevallen ook anti-reacties op moderniseringsprocessen, waarover
later meer.
Ook het idee van een mondiale culturele homogenisering onder de hege-
monie van de Amerikaanse populaire cultuur, zoals vervat in de Amerika-
niseringsthese in de cultuurkritiek van de jaren zestig en zeventig, houdt
bi j nader inzien geen stand. Het gnat hier om de welbekende gedachte dat
er sprake zou zijn van de mondiale verspreiding en adoptie van een
Amerikaanse levensstijl, met haar specifiek eigen vormen van recreatie
en vermaak, haar mediagenieke wijze van politiek voeren, haar vrije
markteconomie etcetera. 'Amerikanisering' is echter steeds ook overname
en incorporatie van Amerikaanse zaken in een gegeven specifieke cultuur
die zich daarmee zelf verandert - slechts in deze context kan de inheemse
(Britse, Duitse, Franse, Nederlandse ... ) 'Amerikanisering' adequaat wor-
den begrepen.
Het gaat hier niet om een louter externe beinvloeding en passieve opname,
maar om een actieve ontlening en verwerking, verandering en toeeigening
van de houdingen en levenswijzen die besloten liggen in de aangeboden
vormen van Amerikaanse cultuur. Dat de Anglo-Amerikaanse vermaaks-
industrie een machtige positie heeft verworven in de mondiale wereld van
het amusement hoeft niet in alle gevallen to betekenen dat er sprake is van
culturele homogenisering. De consumptie van goederen en diensten is
altijd ingebed in plaatselijke omstandigheden, waardoor de inzet van die
consumptie radicaal kan verschillen van de inzet waarmee goederen en
diensten oorspronkelijk zijn geproduceerd. De mate waarin er sprake is

74



van actieve toeeigening is uiteraard sterk afhankelijk van de aard van de
ontvangende samenleving of groep. Met name de weerbaarheid van de
inheemse cultuur tegenover de culturele importen is hier van belang. Zo
is het zeer wel mogelijk dat zich bijvoorbeeld in Latijns Amerika of
andere Derde Wereldlanden veeleer een lijdzame ontvangst van Ameri-
kaanse cultuur voordoet, als gevolg van onevenwichtige economische,
politieke, sociale en culturele verhoudingen tussen. de VS en het land in
kwestie. Ook is in verband met de verschillende ontvangst van Ameri-
kaanse cultuurvormen een belangwekkend thema, welke basiskenmerken
in de ontvangende samenleving of groep hier primair voor verantwoorde-
lijk zijn. Een vooralsnog speculatieve, maar wel tot nadere studie prik-
kelende overweging is hier dat, vanwege de sterkere affiniteit met de
Noordamerikaanse cultuur, individualistische protestantse culturen in het
algemeen ontvankelijker voor deze cultuur zijn dan rooms-katholieke en
andere culturen die vooral collectiviteiten en solidair-organistische ver-
houdingen centraal stellen.
Zonder een poging inzicht to verwerven in de betekenissen en persoon-
lijke zingevingen aan de 'veramerikaniseerde' jeugdstijlen kan men hun
doorwerking in de leefwerelden van jongeren niet bepalen. Een gegeven
staat hierbij centraal. Voor jongeren op zoek naar uitdrukkingsvolle
tekens van een levensstijl die hun generatiespecifieke betekenis uitdragen,
presenteert de Amerikaanse populaire cultuur zich sedert de Tweede
Wereldoorlog als een grote'zelfbedieningswinkel' - alom tegenwoordig en
met vrijwel onbegrensde keuzemogeli j kheden. Hollywood-films, reclame-
beelden, design, kleding, lichaamsesthetiek, muziek en dans bieden hier-
bij een rijke beeld- en geluidstaal aan, een iconografie die voor velerlei
lezingen openstaat. De Amerikaanse propulaire cultuur, die is op to vatten
als'a big and very mixed bag', heeft naarmate zij verder van haar Ameri-
kaanse wortels losraakte, het karakter van een superculture (Bigsby) aan-
genomen: onbeperkt vervormbaar, wisselt zij bi j elke ontmoeting en
toeeigening in een vreemde context van karakter. Ook al droeg en draagt
de Amerikaanse populaire cultuur duidelijk het stempel van de Ameri-
kaanse samenleving waaruit zij is ontstaan, de overplanting ervan naar
samenlevingen buiten de VS deden ook de betekenis en vorm ervan ver-
anderen. Het is een reservoir aan cultuurelementen waaruit naar believen
kan worden geput en waarbij allerlei interpretaties en herinterpretaties
mogelijk zijn. Daarbij teren echter alle ontleende elementen wel op de
aura van de 'Americaniciteit' (Barthes) die hen omringt - elementaire
connotaties van vrijheid, losbandigheid, onbekrompenheid, moderniteit
en jeugdigheid.

75



We. stuiten hier op nog een ander cruciaal punt. Eigenlijk zou de uitdruk-
king 'Afro-Amerikanisering' voor wat betreft de populaire cultuur de
voorkeur verdienen. Immers, het internationale succes van de Amerikaan-
se recreatie-goederen berust niet in de laatste plaats daarop dat de cul-
tuurindustrie zich scheppingen van gemarginaliseerde, gekleurde bewo-
ners van het land heeft toegeeigend. Deze zijn uit het zelfbewustzijn van
de blanke Amerikanen gebannen en moeten zich steeds tegen heersende
cultuur-representaties doorzetten. Van jazz tot rock 'n' roll, van Chaplins
slapstick comedies tot aan de ontspannen leefstijl in de tv-serie Miami
Vice vormen cultuurpatronen en gedragsvormen van randgroepen bezien
vanuit het perspectief van de witte Angelsaksische elites en ideologen -
voortdurende bronnen van cultuurindustriele innovatie.
Men kan stellen dat een belangrijk deel van de exporthits van Ameri-
kaanse cultuur zijn aantrekkingskracht uit populaire tradities betrekt die
door de culturele elites van de VS werden en worden gemarginaliseerd of
als non-cultuur behandeld. De' Amerikanisering' van West-Europa dreef
tot op zekere hoogte op de aantrekkingskracht van het 'vulgaire'. Stilis-
tisch zetten zich uitdrukkingsvormen door die als uitgesproken zinnelijk-
expressief, schril, onverbloemd en overweldigend in de massale inzet van
hun expressiemiddelen werden ervaren. Sociaal waren ze veelal met de
smaakvoorkeuren en het gedragsrepertorie van onderliggende sociale lagen
en gemarginaliseerde culturen in de VS zelf verbonden, en zeker niet met
de puriteinse traditie van de Pilgrim Fathers. Zo is moderne popmuziek
grotendeels ondenkbaar zonder de vormgevingsmiddelen en de vertolkers
van de Afro -Amerikaanse cultuur. Maar ook die elementen uit Ameri-
kaanse jeugdfilms van de jaren vijftig - zoals spijkerbroeken, leren jasjes
en provocerende nonchalance - waardoor de nieuwe jeugdstijlen een
uitgesproken symboolkarakter verkregen, kwamen beslist niet overeen met
de normen van het nette, witte middenklassegezin. Zij waren veeleer
afkomstig uit het gedragsrepertoire van opvallende, als'crimineel' betitel-
de jongeren uit de stedelijke, maatschappelijke bnderlagen. Deze argu-
mentatie valt nog verder uit to breiden. In de multi-culturele samenleving
van de VS vond en vindt een voortdurende uitwisseling tussen de'legitie-
me' cultuur van de witte, Angelsaksische, overwegend protestantse Ame-
rikanen en de uit hun perspectief illegitieme of "non-culturen' van de
etnische en regionale minderheden plaats. Het intensiefst zijn de wissel-
werkingen ongetwijfeld steeds met de zwarte bevolking geweest, de laat-
ste tijd in toenemende mate ook met de Latijnsamerikaanse. Dit heeft
duidelijk zijn sporen nagelaten in houdingen, taalgebruik en smaak.
Hoezeer met name de conservatieve blanke middenklasse zich ook tegen
dit inzicht mag verzetten - Afro- Amerikaanse gedragsvormen en uitdruk-

-
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kingswijzen hebben een stempel op haar leven gedrukt en zijn diep in de
Amerikaanse populaire cultuur doorgedrongen.
Naast de hiervoor genoemde, 'vulgaire' stroming in de culturele uitwisse-
ling die onder bet etiket 'Amerikanisering' plaatsvindt, is er nog een
andere belangrijke beinvloedingslijn, en wel die van de main stream
recreatie die door de Amerikaanse middenklasse wordt gedragen: positief,
glad, gezinsvriendelijk, moreel boven alle twijfel verheven. Men denke
hierbij aan bet merendeel van de Hollywood-films uit de jaren vijftig en
aan idolen en entertainers uit die tijd als Doris Day, Perry Como en Dean
Martin die in de muzikale traditie van Tin Pan Alley stonden. Het was
echter de eerste lijn van Amerikaanse populaire cultuur waardoor op-
groeiende jongeren zich zeker in de eerste naoorlogse periode gegrepen
voelden om zich tegen de oudere generatie of to zetten. Juist in bet eerder
genoemde kenmerk van culturele (en etnische) grensoverschrijding is voor
betrokkenen een belangrijke aantrekkingskracht gelegen. Het wijd ver-
breide cliche van jazz, rock'n' roll en dergelijke als 'oerwoud-', 'jungle-',
'negermuziek' duidt - in racistische vertekening - een belangrijk moment
van hun aantrekkingskracht aan. Ritme en lichamelijk-sensuele expressi-
viteit van vooral muziek en dans uit de Verenigde Staten stuitten sedert
bet einde van de negentiende eeuw op gebreken en verdringingen onder
de bredere bevolking in West-Europa die de school van de moderne
disciplinering van bet lichaam (Foucault) doorlopen hadden. In zoverre
boden zij uitdagende en prikkelende uitdrukkingsmogelijkheden. Afhan-
kelijk van bet sociale milieu werden zij zeer verschillend ontvangen. Zo
genoten tijdens de 'roaring twenties' de burgerlijke elites op gedistan-
tieerde wi jze van bet exotische van de 'negerdansen' en de erotiek van de
optredens van Josephine Baker. Onder de'gewone bevolking' werden be-
geestering of vrees veel openlijker tot uitdrukking gebracht - in wilde
dans of juist racistisch getinte afwijzing.
Het behoeft na bet voorgaande geen betoog dat de term 'Amerikanisering'
voor de hier bedoelde processes van ontlening en receptie om twee rede-
nen zeer onbevredigend is. Ten eerste nivelleert zij bet complexe span-
ningsveld tussen buitensluiting, zelfbevestiging c.q. articulatie van eigen
identiteit, en opname in de bredere cultuur van de VS, dat telkens op-
nieuw weer tot degradatie, uitsluiting, ghettoisering en beheersing
van onderliggende bevolkingsgroepen door dominante groepen, met hun
hegemoniale cultuur, leidt. Het is in dit verband symptomatisch dat na
1918 de zwarte jazz in West-Europa op veel ruimere schaal werd geaccep-
teerd dan in haar land van herkomst, en dat eerst door de transatlantische
successen de positie van de betrokken musici in hun vaderland verbeterde.
Ten tweede leidt bet etiket' Amerikanisering' de waarneming in dit kader
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deels in een verkeerde richting. Met 'Amerikaans' verbond zich immers
tijdenlang met voorrang het beeld van het blanke grootstedelijk leven in
de metropolen van het noord-oosten of in California, danwel het leven
binnen de tot gelding gebrachte American Dream van,de witte midden-
klasse in de 'suburbs'. Dit terwijl de invloeden uit de populaire cultuur
van de VS, zoals we hiervoor zagen, vaak een specifiek sociaal en cultu-
reel karakter hadden dat hiervan sterk afweek.

De invloed van de Amerikaanse populaire cultuur deed zich in de jeugd-
cultuur het sterkst gelden in de late jaren vijftig/het begin van de jaren
zestig (de vroege rock 'n' roll en de 'nozemcultuur', respectievelijk de
high school pop en de brave tienercultuur); de late jaren zestig en vroege
jaren zeventig (de 'tegencultuur' en invloeden van de Amerikaanse New
Left); en vanaf het midden van de jaren tachtig: een krachtige revival van
vroegere Amerikaanse jeugdstijlen en postmodernistische collages van
Amerikaanse stijlelementen. Deze perioden zullen dan ook in het navol-
gende centraal staan.

De transatlantische toonzetting

De Amerikaanse economische, sociale, culturele en politieke bemoeienis-
sen metVest- Europa in het kader van het Marshall-plan beinvloedden in
de eerste naoorlogse periode de produktie en consumptie dusdanig dat
zich ook hier een massaconsumptiecultuur aankondigde. Deze ontwikke-
ling zou zich vanaf het eind van de jaren vijftig in versneld tempo door-
zetten.
Amerika was voor wat betreft nieuwe consumptiepatronen voor grote de-
len van de bevolking van deze landen het gidsland. Er ontstonden mede
onder invloed hiervan nieuwe, consumptiegerichte jeugdculturen.
Het meest opvallend in de naoorlogse ontwikkelingen waren de veran-
deringen die de nieuwe massaconsumptie met zich meebracht op het ter-
rein van de vrijetijdsbesteding. Binnen de vrijetijdssector vond een sterke
commercialisering plaats. Bioscopen, dancings en cafetaria vormden in
vele Westeuropese steden het middelpunt van deze nieuwe consumptie-
patronen. De vrije tijd onttrok zich hiermee aan de organiserende werking
van het bestaande verenigingsleven, waaronder met name dat, van de
georganiseerde jeugdbeweging, en aan de beslotenheid van het gezinsle-
ven.
In de jaren vijftig groeide de verbruikersmarkt in de VS met sprongen.
Waar het materiale goederen betrof, richtten reclamemakers zich vooral
op het Amerikaanse huishouden, dat breeduit werd geataleerd. De pom-
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peuze, uitpuilende koelkasten, diepvrieskisten, de afwasmachine, en
andere nieuwe hulpmiddelen in de moderne Amerikaanse keukens en de
'slee-met-vinnen' in de garage van een huis in een buitenwijk werden de
symbolen van the American Dream: het consumeren als het voor iedereen
na to streven en bereikbare recept om gelukkig to worden.
Zowel in de VS zelf als in West-Europa kwamen deze sociaal-culturele
veranderingen via beelden in films, populaire literatuur en in de reclame
onder de aandacht van brede groepen van de bevolking. Hierbij is de
symbolische rol die aan de jeugd en aan jong-zijn in verband met moder-
nisering en moderniteit werd toegekend, van groot belang. Deze tendens
dateert reeds uit de jaren twintig, een periode waarin de peergroup een
centrale positie aan Amerikaanse 'highschools' en universiteiten begon in
to nemen.

Er bestonden welhaast dwingende redenen, waarom velen voor Ameri-
kaanse populaire cultuurprodukten kozen. Op het vlak van de massamedia
en het gebruik van commerciele vrijetijdsgoederen en -diensten liepen de
Verenigde Staten enkele decennia voor op West-Europa. De reusachtige
binnenlandse markt maakte massaproduktie en het bijeenbrengen van
creatieve potentielen in grote centra mogelijk. Omvang en rijkdom van de
culturele tradities van het uit vele etnische groepen bestaande geheel
boden een niet to evenaren voedingsbodem voor talenten en innovaties. De
vroege ontwikkeling van vertikaal geintegreerde, grote ondernemingen in
de Amerikaanse cultuurindustrie, en de grootschalige, praktische toe-
passing van allerlei nieuwe vormen en media van reproduktie vormden
gunstige voorwaarden voor de verspreiding. van vormen van populaire
cultuur. Bovendien is deze cultuur zelf mede ontsproten uit een behoefte
om een normatieve cultuur to ontwikkelen die de regionale en etnische
verschillen in de van meet of aan multi-culturele samenleving van de VS
zou overstijgen. En wat nog belangrijker is: voor de verovering van de
nationale markt waren de betreffende ondernemingen gedwongen een
esthetische taal to ontwikkelen die over etnische verschillen heen weer-
klank vond. Zij moesten daarmee wel de wegbereider van een wereld-
idioom van populaire cultuur vormen, dat zich bij uitstek voor export naar
elders leent.
In het West-Europa van de jaren vijftig kwam tot gelding dat de VS in
design en reclame, sterren-presentatie en stijlmiddelen van de populaire
cultuur een ongekende voorsprong ten aanzien an de taal van de moder-
niteit hadden ontwikkeld. Amerikaanse vormgevingsmiddelen duidden op
onnavolgbare wijzen op dynamiek, technische voorsprong, gemak, zinne-
lijke luxe - kortom, dwingende vooruitgang in de richting van een goed
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leven. Produkten uit de VS konden tradities van met name die Amerika-
beelden actualiseren welke jeugdigheid en welvaartsgenot beloofden.

'Amerikanisering van bovenaf

Amerika vertoonde nog andere kenmerken die dit land voor West=Euro-
peanen bij uitstek tot een voorbeeld-land maakten. Het leek het toonbeeld
van efficiency, van rationele structurering van zijn maatschappelijke
produktie en zijn arbeidsverhoudingen, van democratische vitaliteit en
cultureel elan to zijn. Amerika zoals men zich daarvan een selectief posi-
tief beeld vormde, vervulde in dezen voor de betrokken intellectuelen en
professionele beroepsbeoefenaren tot in de jaren zestig in diverse West-
europese landen een duidelijke functie als voorbeeldland: Men stond
bewust open voor de oplossingen en antwoorden die op het vlak van
techniek, organisatie en efficiency, personeelsbeleid en management,
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de VS waren gevonden, of
althans leken to zijn gevonden. In dit verband speelde ook de beeldvor-
ming over 'moderne', 'egalitaire' opvoedings- en onderwijspatronen een
belangrijke rol.

Amerikaanse populaire cultuur versus Cultuur

Behalve positieve, weerklonken echter ook diverse negatieve geluiden
over Amerika. De verdedigers van de 'hogere' Europese cultuur verzetten
zich tegen de opmars van het 'Amerikanisme' - een naam die men al in
het interbellum placht to hanteren voor vervlakking, commercialisering
en vulgarisering van Amerikaanse komaf. Na 1945 was deze culturele
bezorgdheid echter niet zelden verbonden met bewondering voor de
Amerikaanse politieke traditie. De betrokken beleidsmakers en politici
ervoeren tot hun schrik dat met de orientatie op Amerika als gidsland en
de import van allerlei denkbeelden, produkten en consumptiegoederen,
ongewild tevens het Trojaanse paard van de 'vulgaire massacultuur' was
binnengehaald. Dit waren dus onbedoelde, ja zelfs uitdrukkelijk niet
bedoelde gevolgen van de op een ander vlak nagestreefde veranderingen.
Aldus was de vrees voor deze vorm van 'Amerikanisering' nauw gerela-
teerd aan de voortdurende pre-occupatie met de tweedeling 'hogere cul-
tuur' versus 'massacultuur' op het Europese continent, die ook hecht
verankerd was (en tot zekere hoogte nog is) in de officiele cultuurpolitiek
van de meeste van de betrokken landen. De twee thema's hebben met
elkaar gemeen dat zij beide een moreel evaluatief discours over cultuur
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behelzen dat belangrijke functies bij de legitimering van culturele objec-
ten en praktijken vervult.
Echter, ook aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan bestonden
onder de voorvechters van goede zeden en Cultuur soms bijna hysterische
weerstanden tegen Amerikaanse populaire cultuur. Niet weinig Ameri-
kaanse intellectuelen behoorden tot de felste critici van de populaire cul-
tuur in hun eigen land. In de eerste naoorlogse periode waren er onder de
vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid (waaronder met name
USIS, de United States Information Service en de culturele attaches aan
Amerikaanse ambassades) sterke weerstanden tegen het gebruik van
exporthits van de Amerikaanse populaire cultuur als boodschappers van
the American way of life. Hoger opgeleiden en culturele attaches kenden
het Europese stereotype over de VS als land van materialisme zonder diep
geestesleven; zij waren daarom bevreesd dat dit vooroordeel alleen maar
bevestigd zou worden met de verspreiding van de ook in hun ogen waar-
deloze 'massacultuur'. Soms werden zelfs pogingen ondernomen actief to
intervenieren op dit punt, door enerzijds to trachten de import en ver-
spreiding van deze cultuurvormen in to dammen en anderzijds de ver-
spreiding van vormen van Amerikaanse 'hogere' cultuur (literaire werken
en moderne ernstige muziek uit Amerika) to stimuleren. Dit bleek echter
al spoedig een vergeefs achterhoedegevecht to zijn: de opmars van de
Amerikaanse 'massacultuur' viel niet to stuiten.
Heden ten dage ligt dit geheel anders. USIS verspreidt thans zelfs glossy
bladen, geheel gewijd aan toonaangevende vertegenwoordigers van de
verschillende varianten van Amerikaanse populaire muziek, en verwijst
daarbij naar de waardevolle elementen in deze cultuurvormen.
Evenals 'Amerika' is ook datgene wat als 'vulgair' wordt beschouwd een
historisch veranderlijk cultureel produkt. Het markeert een grenslijn die
uit de alledaagse strijd om de legitimering van onderscheiden cultuur-
vormen resulteert en daarom steeds nieuw getrokken wordt. Met het ge-
bruik van deze term grenzen degenen die aanspraak op geciviliseerdheid
en fijne levenskunst maken zich van anderen af. Met'vulgair' duidt men
datgene aan wat men, vanwege het ontbreken van gecultiveerdheid en
beschaving, beschouwt als minderwaardig, problematisch, niet zelden. ook
bedreigend. Welke concrete zaken en eigenschappen als 'vulgair' worden
geclassificeerd is afhankelijk van sociale informaliserings- en formalise-
ringsgolven en de bijbehorende strijd op het vlak van culturele distinctie,
die de frontlinies steeds weer doen verschuiven. (Men vergelijke bijvoor-
beeld de wijze waarop het de hand in de zak houden in de jaren vijftig
nog als plebeisch werd afgedaan en, meer recentelijk als sportief en vlot
wordt aangemerkt.)
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Aanduidingen als 'vulgair' of 'ordinair' werden in de jaren vijftig op
het gedrag van bepaalde categorieen jongeren en in het bijzonder op'ver-
amerikaniseerde' levenswijzen toegepast. Doze brachten culturele
vreemdheid en angsten alsook machtsaanspraken van 'gevormde', 'be-
-schaafde' mensen ten opzichte van 'eenvoudige lieden' tot uitdrukking.
Een blik op de herkomst van deze waarnemingskaders kan de taaiheid
verklaren waarmee de Westeuropese culturele elites er een waarangstvisi-
oeft over the American way of life op na hielden. Zij stonden daarmee in
de traditie van het beeld dat Amerika met de overheersing van het 'ge-
peupel' gelijkstelt. Dergelijke voorstellingen zijn to herleiden tot gedach-
tengoed van de achttiende eeuw, een duidelijk voorbeeld van mentali-
teitsbeinvloeding op lange termijn.
Evenzo krachtig was echter de keerzijde van het arrogante en door angst
bezette Amerikabeeld: de mythe'Amerika' als hoop voor de onderliggende
klassen in Europa. De kracht van deze traditie droeg ertoe bij dat in de
jaren vi jftig produkten en smaakvoorkeuren van de Amerikaanse populai-
re cultuur het intensiefst aan de onderkant van de maatschappelijke
ladder, met name in het arbeidersmilieu, werden toegeeigend. Een levens-
wijze die als'Amerikaans' gold, trok echter niet alleen arbeiders aan. De
massamedia zorgden voor een verbreding en opwaardering van smaak-
soorten en gedragsvormen die oorspronkelijk behoorden tot de cultuur
van het gewone volk in industriele samenlevingen.

In het navolgende schenk ik eerst kort aandacht aan Engeland en de
voormalige Bondsrepubliek. De keuze voor deze landen is zeker niet wil-
lekeurig. In de eerste plaats was hier de doorwerking van de Amerikaanse
populaire cultuur relatief stork, en hebben deze twee landen een belang-
rijke bemiddelingsfunctie ten aanzien van de ontvangst van Amerikaanse
cultuur in Nederland vervuld.

De Britse situatie

De Amerikaanse" populaire cultuur had in Engeland na 1945 met name
onder arbeidersjongeren een ingrijpende invloed. Hierbij was sprake van
een zekere continulteit met een ontwikkeling die reeds in de jaren twintig
was begonnen met muziek en films, maar nu duidelijk zichtbaar werd in
de materiele en symbolische alledaagse cultuur. Een indringend beeld van
de tomeloze fuifstemming die het openlijk naar buiten treden van tieners
in Britse steden, met name London, aan het eind van de jaren vijftig
kenmerkte, heeft Colin Maclnnes gegeven in zijn roman Absolute begin-
ners (1959). De belangrijkste held van het verhaal, Colin, een hippe jonge
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fotograaf, stelt uitdrukkelijk dat het 'uncool' is am anti-Amerikaans to
zi j n.
Deze ontwikkeling was vele Britse puristen een doorn in het oog. In de
pers werd stevig van leer getrokken tegen de betrokken jongeren, 'Ameri-
kanisering', rock 'n roll, coffee- en milkbars, de jukebox en de speelhal-
len. De voornaamste kritiek die tegen deze massacultuur werd ingebracht,
was dat zij'inauthentiek' en'van plastic' was. Zij zou een'Ersatz'- cultuur
van vluchtige emoties vormen, die geheel en al werd beheerst door Holly-
wood-sterren en middelmatige artiesten in de hitparade, die het spook-
beeld van een allesoverheersend consumentisme opriepen. Critici die voor
het overige zeer uiteenlopende maatschappelijke en politieke visies had-
den, bevonden zich wat dit betreft op een gemeenschappelijke li jn. Nog
in 1959 werd de Britse rockzanger Tommy Steele en vergelijkbare Britse
artiesten verweten dat zij een'vreemde tweeslachtigheid' tentoonspreid-
den, door het behalen van platensucces at the cost of splitting their perso-
nalities and becoming bi-lingual: speaking American at the recording
studio and English in the pub around the corner afterwards". Maar de
zegetocht van de rock 'n roll was niet tegen to houden. Britse popartiesten
uit de jaren vijftig als Tommy Steele, Cliff Richard, Adam Faith en Billy
Fury namen weliswaar popsongs op en traden ook, op in films, maar dit
betrof grotendeels imitaties van Amerikaanse voorbeelden. Slechts gelei-
delijk werd deze muziekstijl in de Britse populaire cultuur opgenomen en
kwam het zelfs tot een Britse stijl van popmuziek, die op haar beurt een
internationale uitstraling zou hebben.
Deze 'Amerikanisering' op het vlak van de populaire cultuur was zonder
twijfel sterk bevorderd door de stationering van de Amerikaanse troepen
in Groot Brittannie tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1942, ter
voorbereiding op de invasie van het Europese continent. De door het
American Forces Network uitgezonden 'swing music' en 'comedy shows'
beinvloedden zowel het Britse grote publiek als het beleid van de BBC.
Achter het Britse anti- Amerikanisme ging zeer vaak een nog veel ouder
ressentiment schuil: de angst van de elite voor de inbreuken die de tot
gelding gebrachte smaken en culturele voorkeuren van de 'lagere' sociale
klassen op haar traditionele wereld maakten. Bovendien richtten deze
kritieken zich ook tegen de industriele en technologische ontwikkelingen
- en meer in het algemeen de zich voordoende moderniseringsprocessen -
die geacht werden de 'cultuur' en 'hogere waarden' van de traditionele
Britse samenleving to vernietigen.
Sommigen waren bevreesd voor het verval van de arbeiderscultuur door
nivellering en massaconsumptie. Het is tekenend dat Richard Hoggart,
zelf afkomstig uit de arbeidersklasse, elk gevoel voor nuance verliest als
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hij het over dit soort-taken heeft in zijn bekende boek Uses of Literacy
(eerste druk 1957). Hij gaf daarin uiting aan zijn afschuw van the 'shiny
barbarism' of consumerism and imitations of American postures by those
'fond of jive and boogie-woogie'". Zo schreef ook de marxistische litera-
tuur- en cultuurcriticus Raymond Williams in 1962: In Britain we have
to notice that much of this bad work is American in origin. At certain levels
we are culturally an American colony. But of course it is not the best Ame-
rican culture that we are getting."
Hoewel reeds voor 1956 de Britse populaire muziek sterk door Ameri-
kaanse geluiden werd gedomineerd, was de schokkende nieuwheid van de
rock 'n roll elders gelegen: ze bevatte een krachtige boodschap van een
'ander Amerika', een 'Amerika' dat tot dan toe grotendeels buiten het
bereik en gehoor van de Engelse bevolking was gebleven. De uit Amerika
overgeplante cultuurelementen van de rock 'n roll bevatten muzikale
mogelijkheden voor nieuwe culturele toevoegingen en creaties. En van de
Oude Wereld was met name Engeland in een positie om deze goed to
begrijpen en de verdere mogelijkheden ervan to exploreren. Vanwege een
tot op zekere hoogte gedeelde culturele matrijs en een gemeenschappelijke
taal bestond een speciale relatie die maakte dat de import van de Ameri-
kaanse populaire cultuur in Engeland diepe sporen naliet. Bovendien bood
dit ook zeer gunstige mogelijkheden om de diverse wortels en diepere
lagen van de Amerikaanse muzieksoorten waarop de rock 'n roll gefun-
deerd was, to verkennen. Hierbij was in toenemende mate ook sprake van
een tweerichtingverkeer.
De jongeren in de opvallende jeugdculturen lieten zich sterk door Ameri-
kaanse rolvoorbeelden en modelfiguren inspireren die zij ontleenden aan
Hollywood-films en popmuziek. Ook imiteerden Engelse popartiesten
deze Amerikaanse voorbeelden. Met name de gangster filmtypes van de
jaren veertig en de problematische jeugdhelden van de jaren vijftig
(Montgomery Clift, Marlon Brando, James Dean) waren hierbij populair.
Van belang is dat deze gangstertypes werden gesitueerd in het New York
of Los Angeles van de verbeelding: in de gevaarlijke en desolate grootstad
die tevens gelijk werd gesteld met de moderne wereld. Dit werd naar de
banale realiteit van de Engelse situatie vertaald, via het uitleven van de
betreffende fantasieen in het avond- en nachtleven in bepaalde etablisse-
menten in Londen, zoals bijvoorbeeld The Royal: Daar cultiveerde men
deze actieve relatie van het 'imaginaire' met het 'werkelijke' (E. Morin)
door een bepaalde gangstersfeer to creeren en .in de huid van de geliefde
filmhelden to kruipen.
De blootstelling door Britse jongeren aan rock 'n roll, via platen, films als
Blackboard Jungle, Rock Around The Clock, en later ook via 'live' optre-
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dens van de betrokken Amerikaanse artiesten, riep bij hen dus niet zozeer
de beelden van reeel bestaande, culturele werkelijkheden op, maar van
een imaginair Amerika. Op dit punt kom ik nog uitvoeriger terug.
Bij dit alles moet zeker niet warden vergeten dat de Britse cultuur in de
eerste naoorlogse periode sterk geisoleerd was - er was sprake van rant-
soenering van allerlei artikelen; voor deze jongeren waren relatief weinig
interessante boeken en tijdschriften verkrijgbaar. Het was bovendien een
periode van het voortbestaan van verkalkte maatschappelijke structuren
en sociale instituties, saaie vooruitzichten en een confrontatie met een
onzekere toekomst. In deze context werden Hollywood-films, Amerikaan-
se comic books en stripverhalen en de rock 'n' roll-muziek door vele
jongeren gretig ontvangen. Deze boden het gevoel van onbegrensde moge-
lijkheden die in Amerika wel en in Engeland geenszins zouden bestaan.
Dit was de verbeeldingskant an wat elders wel werd omschreven als de
Verenigde Staten die het symbool voor 'vooruitgang', 'mobiliteit' en de
toekomst zouden vormen.
De romantische bevestigingen van de Amerikaanse cultuur bleven voorna-
melijk voorbehouden aan populaire weekbladen als Titbits en de onder-
stroom aan populaire literatuur - novelles, comics, stripverhalen, e.d. -
die gericht was op een hoofdzakelijk voor de arbeidersklasse bestemde
markt. Een duidelijke uitzondering hierop vormt echter de uiteindelijk
positieve receptie van de Amerikaanse pop art door jonge intellectuelen
aan het Institute of Contemporary Arts (I.C.A.) to Londen in de periode
tot omstreeks 1962. Dezen bediscussieerden vanaf 1952 wat wel is ge-
noemd the paradox of the creative individual in a mass-think society".
Deze groep theoretici en kunstenaars speelden overigens geen rol van
betekenis in de wordingsgeschiedenis van de Britse popcultuur. Wat echter
wel van belang is in verband met het allereerste begin van de Britse rock
'n' roll is de opmerkelijke parallel die hier valt to trekken. Zoals de agres-
sieve Amerikaanse muziek van Presley en Haley het Britse teenager-
gebeuren deed 'ontbranden', was het een koffer vol met Amerikaanse
populaire tijdschriften die I.C.A.-docent John McHale van een reis in de
VS naar Engeland terugbracht, en die de Independent Groep van het
I.C.A. ertoe bracht haar algemene interesse in moderne massacultuur ten
gunste van een vrijwel exclusieve fascinatie door the American Dream to
verlaten.

De Westduitse situatie

"De Amerikanen hebben ons onderbewuste gekoloniseerd" zo luidt een ge-
vleugelde uitspraak van de Duitse filmregisseur Wim Wenders ten aanzien
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van de naoorlogse verhoudingen in de Bondsrepubliek, meer in het bij-
zonder de ervaringen van de generatie die opgroeide in de jaren vijftig en
zestig. Hij legt deze uitspraak in de mond van een van de hoofdpersonen
in zijn film Im Lauf der Zeit (1977). Het verhaal speelt zich of in de
periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin reclameborden en
pompstations de grensstreek tussen Oost- en West-Duitsland het aanzien
geven van het Amerikaanse Midden-Westen. Voor Wenders is Duitsland
al een provincie van Amerika geworden. Hij schrijft de ontvankelijkheid
van Duitsland voor een consumptie- en welvaartsstaat toe aan de verdrin-
ging van de nationale traditie na de oorlog. De cultuur van de consump-
tiemaatschappij vult de leegte die is ontstaan door de vernietiging van de
traditie.
Van groot belang in dit verband is de nog sterkere articulatie die de
generatiekloof in het naoorlogse West-Duitsland kreeg door het naziver-
leden, of minstens de besmetting door het nazisme, van een groot deel van
de oudere generatie. Tegen deze achtergrond kreeg de populaire cultuur
van de overwinnaars extra bijbetekenissen buiten die in andere Westeuro-
pese landen (behalve Italie uiteraard).
In de jaren vijftig vond in Duitsland een verandering plaats met betrek-
king tot wie de jeugd organiseerde, activeerde en stuurde. Waar voordien
in deze eeuw staatsinstellingen, politieke en pedagogische instituten de
jeugd organiseerden, werd vanaf het midden van de jaren vijftig in
Duitsland de jeugd door de vrijetijds- en cultuurindustrie in institutionele
kaders gebracht en gehouden. Media als film, radio en grammofoonplaat
waren daarbij van groot belang. De eerste grote bioscoopzalencomplexen
ontstonden, de eerste grote muziekconcerten werden gehouden; er ont-
wikkelde zich een jeugdspecifieke filmindustrie, met op jongeren gerichte
(muziek)films, en een jeugdspecifieke muziekscene, die grotendeels
geimporteerd werd uit de Verenigde Staten.
In dit verband waren zeker de 38 (sic!) zenders van de bezettingsmachten,
het American Forces Network en British Forces Network, van groot be-
lang. Vooral via het American Forces drong de 'neue Musik' krachtig in
de alledaagse leefwereld van Duitse jongeren binnen.
Toch moet men de Amerikaanse invloeden op het vlak van popmuziek,
mode, film, esthetiek en dergelijke van Duitse jongeren in de jaren vijftig
ook weer niet overtrekken. Nostalgische terugblikken op deze periode
dreigen het bijzondere als het algemene to beschouwen. De'Amerikanise-
ring' van de leefstijlen van jongeren was zeker nog geen massaverschijn-
sel, maar een stapsgewijze proces dat in de jaren vijftig aarzelend op gang
kwam en pas in de jaren zestig zijn hoogtepunt zou bereiken. Dit ge-
schiedde tegen de hevige weerstand van vele ouderen en met name de
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verdedigers van het'hogere' gymnasiale Bildungsideal in, wat maakte dat
menig middelbare scholier in de jaren vijftig een welhaast schizofreen
bestaan leidde: plichtmatige deelname aan de gymnasiale cultuur en
esthetica tijdens schooluren en een gewillige onderdompeling in de Ame-
rikaanse populaire cultuur in de vrije tijd. Met name de 'amerikanische
Negermusik' (rock 'n roll en moderne jazz) die aantrekkingskracht op
jongeren uitoefende, stuitte op zeer veel onbegrip en weerstand van de
oudere generatie.

De Nederlandse situatie

Ook in Nederland kantten de verdedigers van de 'hogere' Europese cul-
tuur zich fel tegen de in hun ogen, vulgaire Amerikaanse massacultuur.
Op dit vlak bestond een duidelijke continuiteit met de vooroorlogse
periode, toen de kritiek zich met name op 'het bioscoopvraagstuk' en de
'zedelijke gevaren' van het dansen had geconcentreerd.
In de late jaren veertig en in de jaren vijftig werd voortdurend gediscus-
sieerd over thema's die aansloten bij het vooroorlogse cultuurpessimisme.
De door de overheid gestimuleerde industrialisatie dreigde gepaard to
gaan met ontkerkelijking en desintegratie -van de levensbeschouwelijke
culturen en organisaties. Deze angsten kwamen ook tot uiting in een
morele paniek ten aanzien van 'wilde, ongrijpbare massajeugd' (in feite
gericht op de arbeidersjeugd, vooral de ongeschoolden, ofschoon officieel
dit soort jeugd ook onder middenklasse-jongeren geacht werd voor to
komen), en verschillende studies en rapporten over massajeugd door lei-
dende pedagogen in de vroege jaren vijftig. 'Massaconsumptie' zou de
belangrijkste oorzaak van de gedragingen van deze jongeren zijn: deze zou
een to sterke aantrekkingskracht op hen uitoefenen, en zij zouden er hun
belangrijkste referentiekader aan ontlenen. De remedie die door over-
heidsinstanties en particuliere organisaties werd voorgestaan, was een
moreel-pedagogisch offensief op zeer grote schaal, dit met inbegrip van
de ouders van deze jongeren. Dit zou de tendensen van 'massificatie'
indammen die geacht werden to leiden tot zowel een extreem individualis-
me als een totalitair collectivisme. Met eindresultaat zou een massa van
geatomiseerde individuen zonder enige binding met elkaar en ten opzichte
van de samenleving als geheel zijn, maar wel zeer ontvankelijk voor de
pseudo -Gemeinschaft van een totalitaire beweging. De arbeidersjongeren
zouden het-meeste gevaar lopen, omdat zij niet hun eigen 'levensproject'
kozen volgens hun eigen interne waarden en normen. Daarom waren deze
jongeren ook zo weerloos ten opzichte van de verlokkingen van het con-
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sumentisme. Jeugdwerk, dat speciaal gericht was op massajeugd, zou hier
soelaas moeten bieden.
De Amerikaanse populaire cultuur die in het kielzog van de geallieerde
legers ons land binnenstroomde, werd vooral verguisd door de oudere
(professionele en niet-professionele) opvoeders die nog geheel doordron-
gen waren van het vooroorlogse cultuurpatroon. Een onvervreemdbaar
deel van de levensgeschiedenis van deze generatie lag nu eenmaal in de
periode v66r de oorlog, die onder de hegemoniale invloed van met name
het Bildung-ideaal van de 'hogere' Duitse cultuur stond. De elites van de
onderscheiden zuilen waren bezorgd over de zuigkracht die Amerikaanse
films en dansen op de jeugd uitoefenden. De PvdA-minister van Cultuur
Gerardus van der Leeuw (1946-1947) betreurde vlak na de oorlog dat
Nederlandse jongeren meedansten en meezongen met "de nieuwste neger-
produkten" in plaats van zich bezig to houden met volksdansen dat hij als
tegengif tegen de vermeende vulgarisatie van de cultuur beschouwde. Dit
was geheel in lijn met de meer algemene tendens binnen de sociaal-demo-
cratische jeugdbeweging, de A.J.C. (Arbeiders Jeugd Centrale), om volks-
muziek als een belangrijk onderdeel van haar culturele politiek in het
interbellum to gebruiken, welke na de oorlog werd voortgezet tot in de
late jaren vijftig. Hierbij dient ook to worden onderkend dat er in de
eerste naoorlogse jaren, onder invloed van oorlogservaringen, een ople-
ving van nationalisme was onder de leidende groeperingen in de Neder-
landse samenleving. Nieuwe organisaties als de Nederlandse Volksbewe-
ging, waarvan Van der Leeuw lid was, en het Nationaal Instituut - dat
slechts een kortstondig bestaan zou kennen - streefden naar een nationale
heropleving via het doorbreken van de religieuze, ideologische en regio-
tale scheidslijnen in de Nederlandse samenleving. Overigens waren er wel
duidelijke verschillen tussen beide organen, die met name to maken
hadden met het feit dat de NVB sterk etatistisch was gericht en het Natio-
naal Instituut als particulier instituut juist wars van overheidsbemoeienis
was. Het Nationaal Instituut was uitdrukkelijk opgericht om de Neder-
landse nationale cultuur en het nationale bewustzijn to behouden en to
versterken, deze to beschermen tegen "het gevaar van culturele penetratie"
van buitenaf. Het werd sterk betreurd dat onder brede° lagen van de
Nederlandse bevolking swing, schlager en tango populairder waren ge-
worden dan traditionele volksliederen en volksdansen uit de 'authentieke'
volkscultuur. Hierbij werd een normatief onderscheid in stelling gebracht
tussen goede, gemeenschapsbevorderende cultuur en vervlakkende massa-
cultuur, en werd de laatste vooral met beinvloeding vanuit het buitenland
in verband gebracht. Soortgelijke noties zijn in deze jaren terug to vinden
bij het Prins Bernhard Fonds, een belangrijke particuliere instantie voor
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subsidies op cultureel gebied. Wel valt daar in de loop van de jaren vijftig
een verschuiving to constateren van een nogal starre beperking tot het
Nederlands cultuurgoed naar een bredere interpretatie waarin de gehele
westerse beschaving betrokken werd. Dit was in lijn met de veranderende
orientatie die zich ook in de Nederlandse buitenlandse politiek aftekende.
Een implicatie hiervan was overigens wel, dat de afkeurende verwijzingen
naar vervlakkende culturele invloeden uit de VS althans uit deze hoek
spoedig verdwenen. Het accent kwam to liggen op een streven naar hech-
tere culturele integratie binnen Europa.
Op cultureel vlak was in sociaal-democratische kring de visie op de VS in
de jaren veertig en vijftig veel complexer dan op dat van de economie en
de politiek. De verschillen tussen het Amerikaanse kapitalisme en de
Nederlandse sociaal-democratie werden niet zo groot geacht dat dit een
vriendschappelijke relatie met Amerika in de weg zou staan. De kritiek
van sociaal-democratische zijde, met inbegrip van de geestverwante vak-
bond NVV, betrof vooral de Amerikaanse massacultuur. In de eerste
twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog steunde de NVV de overheids-
politiek om de jeugdlonen laag to houden. Naast een economisch motief
speelde hierbij ook het motief, dat de bedrijfsjeugd beschermd moest
worden tegen de verlokkingen van de consumptiemaatschappij: de jeugd-
lonen dienden in "pedagogisch- psychologisch verantwoorde verhoud ing" tot
de lonen van de volwassenen to worden gebracht en gehouden. Nog in
1961 uitte de partijsecretaris van de PvdA op een landelijke congres zijn
krachtige afkeer van populaire expressievormen als rock 'n' roll, en hij
adviseerde jongeren om hun heil in klassieke muziek to zoeken. Beethoven
was een belangrijke historische persoonlijkheid, maar Elvis Presley een
hystericus, zo stelde hij.
De onder politici overheersende denkbeelden concentreerden zich vooral
rondom de sociale cultuurspreiding, gericht op een deelname aan de
'hogere Cultuur' door ook de lagere sociale milieus, en bevatten een
ernstige beduchtheid voor modernisme en de veronderstelde rampzalige
gevolgen hiervan. Een belangrijk stempel hierop drukten de achtereenvol-
gende katholieke ministers op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Onder het ministerschap van J.M.Th.L. Cals werd vanaf
1953 een groter accent op de taak van de overheid ten aanzien van de
cultuurspreiding gelegd. De door Cals voorgestane cultuurspreiding ver-
schilde in wezen niet zo heel veel van de actieve cultuurpolitiek die zijn
voorganger Van der Leeuw propageerde. Ook een parti j als de CPN stond
een dergelijk kunst- en cultuurbeleid voor, ofschoon zij de klassestrijd
hoog in het vaandel voerde. Door de nadruk to leggen op 'culturele ver-
heffing' ging men er vanuit dat de arbeidersklasse zelf niet in staat was
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het onderscheid to maken tussen kitsch en kunst. Het verschil met de
optiek van andere partijen was dat deze de oorzaak hiervan definieerden
in termen van'gebrek aan beschaving' en' maatschappeli jke verwildering',
terwijl de CPN uitging van latente behoeften en verlangens van de arbei-
dersklasse aan kunst.
Het dient echter to worden benadrukt, dat zelfs de massacultuurkritieken
van Nederlandse opinieleiders en sociale wetenschappers in de jaren vijf-
tig en vroege jaren zestig sterk beinvloed waren door denkbeelden van
Amerikaanse auteurs, onder wie vele voormalige Joodse vluchtelingen uit
Europa. Menig 'moderne socioloog' in Nederland ontleende zijn kritiek
op de Amerikaanse massacultuur aan deze Amerikaanse geleerden.

Nozems' als de avant-garde van de Amerikanisering van onderaf'

In het midden van de jaren vijftig begonnen ook Nederlandse jongeren
zich op het vlak van de populaire expressievormen uit Amerika duidelij-
ker to manifesteren. (Een voorafschaduwing hiervan was er kort na de
bevrijding ten aanzien van swing muziek, dans en-Hollywood-films ge-
weest.) Reeds in oktober 1954 toonden jongeren zich oproerig, tijdens een
jazzconcert van Lionel Hampton in Amsterdam. Zoals in diverse andere
Westeuropese landen werd in 1956 ook ons land overspoeld door de rock
n roll. In september van dat jaar kwam de film Rock around the clock,

met Bill Haley and his Comets, in de Nederlandse bioscopen in roulatie,
hetgeen met rellen gepaard ging. Het gedrag van deze 'wilde jongeren'
kwam in het aandachtsveld van de media die anderzijds op dit punt de
agenda bepaalden van jongeren die zich hierdoor aangesproken voelden.
Tegelijkertijd werden de reacties van het bredere publiek en van plaatse-
lijke autoriteiten mede beinvloed door 'een tendentieuze berichtgeving
over deze rock 'n roll-concerten en -films en het gebeuren daaromheen.
Het meest ontvankelijk voor de Amerikaanse populaire cultuur waren de
nozems', overwegend ongeschoolde arbeidersjongens, terwijl de op het
existentialisme georienteerde jongeren - behoudens enkele uitzonderin-
gen - hier juist afwijzend tegenover stonden. Waar zij veelal kinderen van
hoger opgeleide bevolkingsgroepen waren, leefde bij de laatstgenoemden
de verachting voor de vulgaire Amerikaanse cultuur voort. Hun afwijzing
en verwerping van de materialistische en vulgaire trekken van de Ameri-
kaanse levenswijzen leek de oudere polarisatie in het Amerikabeeld min
of meer to herhalen: op de populaire hang naar de verlichtingen van het
dagelijks leven door middel van materiele welvaart - zoals belichaamd in
the American Dream - reageerde men met angst voor geestelijke nivelle-
ring en verval van waarden.
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Maar de maatschappelijke randvoorwaarden waren inmiddels wel dras-
tisch veranderd. Anders dan in de negentiende eeuw was bet niet meer
mogelijk de Amerika-dromen van de onderste maatschappelijke lagen als
de wensen en fantasieen van maatschappelijke mislukkelingen of to doen,
en evenzeer was bet niet meer mogelijk om naar bet voorbeeld van bet
interbellum bet publieke leven van de culturele elites in vergaande mate
door anti- Amerikanisme beheerst in to richten. De Verenigde Staten
vormden de nieuwe militaire, economische en technische hegemoniale
macht van welke de elites bescherming en steun verwachtten. Maar door
de groeiende welvaart verwierven de 'eenvoudige mensen' de koopkracht
om hun voorstellingen over bet betere leven en goede ontspanning door
to zetten en materieel vorm to geven, tegen alle waarschuwingen over
massificatie en cultuurverval in. Het was dan ook gedurende de 'large
jaren vijftig', tot circa 1965, dat naast bet technocratische en autoritaire
'Amerikanisme van bovenaf een' Amerikanisering van onderen' blijvend
aan invloed won.
Men kan duidelijke parallellen zien tussen wat enige jaren tevoren'mas-
sajeugd' werd genoemd en de'nozems' die als een nieuw categorie jeugd
met een specifieke culturele stijl rond 1955 werden'ontdekt', zij bet dat
de laatstgenoemden zichzelf duidelijker als een aparte groep wilden doen
gelden. Naast een stigmatisering door bet brede publiek, was er ook een
proces van provocatieve zelfidentificatie in bet geding. Deze jongeren
beseften zeer goed dat de grote massa, van bet volk bevreesd voor hen was
en dat zij de 'beschaafde burgerij' met afschuw vervulde. Ofschoon zij
wisten dat zij werden afgewezen en uitgesloten, hield dit ook de nodige
beloning in voor hun activiteiten, wat aan hun ruwe imago bijdroeg.
'Nozems' waren overwegend jongens tussen zestien en achttien jaar, met
weinig opleiding. Zij kwamen meestal uit de lagere sociaal-economische
milieus, hadden goede relaties met hun ouders - die hen veelal hun gang
lieten gaan - verveelden zich en zochten enige opwinding door bet provo-
ceren van gezagsfiguren, zoals de politie. Rock 'n' roll, waar zij dol op
waren, hood hen een uitlaatklep. Dit betrof voornamelijk bet vitaal-
emotionele niveau; zij waren niet zozeer geinteresseerd in de teksten die
zij vaak nauwelijks konden begrijpen, maar veeleer in de connotaties met
Amerika als voorbeeldland voor consumptiegedrag. Ook voor meisjes
bood rock 'n' roll een mogelijkheid om aan de ouderlijke controle to
ontsnappen en jongens op dansavonden to ontmoeten.
De 'nozemstijl' bevatte elementen van een traditionele arbeiderscultuur
(informele solidaire relaties, territoriumgebondenheid, masculiene licha-
melijkheid) en ontleende nieuwe elementen aan de populaire cultuur zoals
die in Nederland werd ontvangen: zowel materiele cultuur als gedragspa-
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tronen die door rebelse rolvoorbeelden in Amerikaanse films werden
aangereikt.
Deze jongeren handelden niet vanuit hooggestemde idealen of anti-bur-
gerlijke normen, maar maakten in de betrekkelijk ongebonden jaren na
hun schooltijd zoveel mogelijk plezier, niet in de laatste plaats omdat ze
beseften dat de mogelijkheid hiertoe spoedig verdwenen zou zijn. Zij
wilden zo lang mogelijk van hun vrijheid genieten en hadden geen bood-
schap aan de praatjes van de volwassenen die hen verantwoordelijkheids-
besef wilden bijbrengen voor de gang van zaken op de fabriek en voor
hun toekomstige gezin. Men zou in de verleiding kunnen komen hen to
zien als voorlopers van een nieuw levensgevoel. Ofschoon deze jongeren
zich in de loop van de jaren losmaakten van het gezag van hun ouders,
zetten zij later echter veelal de manier van leven van de oudere generatie
voort.
Het brede publiek hield niet op de 'nozems' to stigmatiseren. en veraf-
schuwde hun leefstijl, waarbij vooral hun doelloos rondhangen op straat-
hoeken en. het to snel rondrijden op lawaaiige brommers met argusogen
werden bezien. Dit paste in het geheel niet in een periode van sociaal-
economische wederopbouw, waarin jongeren geacht werden hun vrije tijd
voornamelijk binnen of direct in het verlengde van het gezinsleven thuis
door to brengen. In Nederland speelde destijds de beschutte huiskamer
een cruciale rol in het gezinsleven, wanneer men afgaat op het aantal uren
dat thuis werd doorgebracht. Dit ging samen met een sterke voorkeur voor
privacy in de sfeer van sociale relaties: sociale contacten door middel van
bezoeken en gesprekken met andere mensen waren zeer selectief. De vrije
tijd diende ook bij voorkeur zo nuttig mogelijk to worden besteed, in de
vorm van extra educatieve activiteiten of bijverdiensten, activiteiten voor
het gezin (bezoek aan kerk of familieleden) of sport. De nadruk lag op
uitstel van behoeftenbevrediging in plaats van op de onmiddellijke omzet-
ting van verdiensten in consumptiegoederen met het bi jbehorende demon-
stratief consumptiegedrag.

'Pleiners' en hun verhouding tot Amerikaanse populaire cultuur

Ook onder jongeren uit de middenklasse ontwikkelde zich in deze periode
een afwijkende levensstijl. Zij manifesteerde zich het duidelijkst rond het
Leidseplein in Amsterdam; vandaar dat men pleegt to spreken van de
'Pleiners'. Deze jeugdcultuur bestond uit een mengeling van Nederlandse
varianten van het Franse existentialisme, als expressieve sociale beweging,
en de tegencultuur van de Beats in Amerika. Deze jongeren gaven de
voorkeur aan modern jazz en hielden in het geheel niet van de rock 'n'
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roll en bijbehorende mentaliteit, ofschoon er belangrijke uitzonderingen
waren. Zo hield in, november 1956 een nieuwe generatie beeldende kun-
stenaars (Groep '54) die tot de Liga Nieuwe Beelden behoorden, een
expositie in het Amsterdams Stedelijk Museum. In hun schilderijen had-
den zij zich laten inspireren door de rock' n' roll, hetgeen negatieve kri-
tieken opleverde van verdedigers van hogere cultuur, in onder andere de
gevestigde liberale krant, de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In sep-
tember 1959 werd de jonge kunstenaar Jan Cremer zelfs als 'verfnozem'
betiteld, toen hij zonder enig kwastgebruik verf op het canvas wierp.
Inhoudelijk ging het in deze jongerencultuur om een romantisch verzet
tegen het gangbare, het kleinburgerlijke, het benauwende in het toenmali-
ge maatschappelijk klimaat. Deze jongeren waren sterk gekant tegen de
massaconsumptiecultuur - die de'nozems' juist celebreerden - maar vaak
ook uit gedwongen motieven (gebrek aan geld). Op een bepaalde wijze,
en slechts gedeeltelijk, waren de 'Pleiners' echter ook onderhevig aan
invloeden van de Amerikaanse populaire cultuur. Dit vooral door populai-
re bladen en Hollywood-films die beelden en andere informatie over het
existentialisme (bijv. de film In the French Style uit 1964, met de Ameri-
kaanse filmster Jean Seberg) en de Beat-beweging boden. Ook oefende de
leefstijl van de'nozems' enige aantrekkingskracht op de'Pleiners' uit, dit
ondanks de grote sociale kloof tussen beide groepen. 'Nozems' verwel-
komden deze toenaderingspogingen van de kant van de 'Pleiners' echter
geenszins. Integendeel, er waren zelfs rock 'n' roll fans die in sommige
gevallen jazz concerten verstoorden.
Beide groepen werden door een groot deel van het publiek als devianten
gezien. Zowel het'passieve' rondhangen in cafes ('Pleiners') als het consu-
mentisme en de, opwinding rondom dans, muziek en films ('nozems') ston-
den haaks op de ingetogenheid en burgerlijkheid van, het overheersende
culturele klimaat in het Nederland van de jaren vijftig.

Teenagercultuur

'Nozemgedrag' was echter een uiterste onder de expressievormen van de
arbeidersjeugd. Tot op zekere hoogte betrof het ook een trend die door
een vrij brede groep jongeren werd gevolgd. De' oorspronkelijke'., wildere
'nozemstijl' werd gecommercialiseerd en daardoor ten dele gedomesti-
ceerd. Eel proces dat zich nog verder doorzette rondom het teenager-type
dat in deze jaren werd gecreeerd. De brave 'teenager' was in de jaren
vijftig het ideaal van het moderne, op Amerikaanse leest geschoeide
pedagogische discours. Een van de obsessies van de Amerikaanse jeugd-
sociologen uit die tijd was het verschil to ontdekken tussen misdadige en
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niet-misdadige jeugd. In Delinquent Boys, de klassieke studie van A.K.
Cohen uit 1955, werd een onderscheid gemaakt tussen de 'student', con-
formistisch, bedaard, gelukkig op school en op het werk, verstandig tij-
dens het spel, en de 'straatjongen', die zich op school en ophet werk
verveelde en ontmoedigd raakte en zich in zijn vrije tijd in misdadig
gedrag stortte om deze vervreemding to compenseren en een gevoel van
status to verwerven. Indien het tienerprobleem echter de normloosheid
was, dan kon het antwoord van de volwassenen niet anders zi jn dan:
ingrijpen - ouders en opvoeders moesten het opnemen tegen de straat. Dit
deden ze echter niet door de kracht van deze jeugdcultuur to ontkennen
maar door die to institutionaliseren, to doen verburgerlijken, daarbij
afgaand op de modellen voor jongerengedrag die op universiteiten en
middelbare scholen in de jaren twintig ontwikkeld waren. Reeds in die
periode stelden toonaangevende opvoeders dat men schoolfeestjes niet
moest tegenhouden, maar dat ze 'een buitengewone oefengelegenheid'
voor gewenst, aangepast gedrag vormden. En in de jaren vijftig maakten
professionele pedagogen en andere terzake kundigen (doktoren, psychia-
ters e.d.) veel studie van de mogelijkheden om vat to krijgen op de
jongerencultuur. Zij richtten zich op het stimuleren van het gezonde soort
competitie (wedstrijdsport zoals'football' in plaats van gevechten tussen
bendes), bepaalde soorten plezier (samen naar de 'drive in'-bioscoop in
plaats van alcohol- of drugsgebruik) en specifieke aanpassingsvormen
(bijvoorbeeld uitgebreide gedragscodes ten aanzien van 'dating' en 'pet-
ting'). Ook de massamedia waren geinteresseerd in de promotie van het
verstandig gebruik van tienerprodukten, van het verankeren van de
tienerconsumptie in het domein van het ideale middenklassegezin: klein,
intiem, redelijk en met respect voor elkaar. Wat het meest opvalt bij dit
alles, is de obsessie met regels en voorschriften voor het gedrag van tie-
ners.
Deze Amerikaanse invloed betrof een'beschaafdere' variant van populaire
cultuur, en wel die van de main stream entertainment die vooral weer-
klank vond in de Amerikaanse middenklasse en in de Tin Pan Alley tra-
ditie stond. Zij vond aan het eind van de jaren vijftig een zekere weder-
opleving in de cleane 'high school pop' (Frankie Avalon, Fabian, Paul
Anka, et cetera).
Nederlandse tieners waren via het sedert 1944 bestaande muziekblad
Tuney Tunes, maar vooral door het blad Muziek Express dat vanaf 1956
verscheen, georienteerd op de 'middle of the road- teenagercultuur.
Laatstgenoemd blad gaf een gedetailleerde beschrijving van de stijlele-
menten waarmee men zich diende to identificeren om zich deel to voelen
van een eigen wereld van on; eren, om 'erbij to horen'. Het betrof hier
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facetten die betrekking hadden op muziek (vooral 'high school pop'),
haardracht, kleding, cosmetica, en gedrag waarbij 'plezier' voorop stond.
De aansporingen tot het kopen van frisdranken, nagellak, lippenstift,
bromfietsen, jeans en moderne tampons vormden een belangrijk bestand-
deel van het blad. De algemene teneur van Muziek Express sloot duidelijk
aan bij het hedonisme van de teenagercultuur in de trant van'geniet van
het leven zolang je jong bent en het nog kan'. Muziek Express werd
vooral na 1961 populair. Vanaf 1965 werden er maandelijks meer dan
200.000 exemplaren afgezet en het was daarmee het grootste jongerenblad
van Nederland.
Naast deze rechtstreekse orientatie op de Anglo-Amerikaanse tienercul-
tuur was er ook een invloed op Nederlandse jongeren van de tienercultuur
in West-Duitsland. Het populaire jeugdtijdschrift Bravo, dat in 1956
ontstond en later een oplage van 1,25 miljoen exemplaren zau bereiken,
vervulde aldaar een cruciale rol bij het reeds genoemde domesticatiepro-
ces. Het hield aan de lezers en lezeressen een nette vrouwelijke en manne-
lijke teenager als ideaalbeelden voor, welke waren gemodelleerd naar de
desbetreffende Amerikaanse voorbeelden. Het blad nam daarbij een quasi
bemiddelende positie in tussen tegendraadse jongeren en traditionele
ouderen: Zo werd ten aanzien van de vrouwelijke lezers een campagne
gevoerd tegen de verwerpelijke erotiek van filmsterren als Brigitte Bardot
en Kim Novak, waarvoor in de plaats een meer terughoudend,'huiselijk
en meisjesachtig' teenager-type werd gepropageerd dat liever rokken dan
blue jeans droeg. Een teenagertype met een beschaafde opmaak, paarden-
staart en ritselende pettycoat werd het ideaalbeeld dat tevens bestaande
sociale milieuverschillen oversteeg.
Duitse tieneridolen als Peter Kraus, Conny Froboess, Rex Fildo, Horst
Buchholz en Caterina Valente waren destijds ook in Nederland populair,
met name in de tienerkamer-subcultuur van meisjes die bij elkaar op
bezoek kwamen, grammofoonplaten draaiden, beeldmateriaal van hun
favoriete sterren bekeken, en allerlei nieuwtjes over hen uitwisselden.

De 'American way of life' als de belichaming van het goede leven

Waarom grepen nu juist jongeren uit het arbeidersmilieu als eersten en het
intensiefst naar goederen en houdingen, ontleend aan de Amerikaanse
populaire cultuur? Allereerst kan worden gewezen op gelijksoortige of
minstens homologe trekken van de 'vulgaire' elementen erin - op de
interpreteerbaarheid van het betreffende transatlantisch aanbod als zijnde
in overeenstemming met bepaalde patronen van de traditionele arbeiders-
cultuur: eerlijkheid, directheid, mannelijkheid, plezier maken et cetera.
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Deze gedachte kan nog verder worden uitgebreid. De Amerikaanse le-
venswijze vond juist daarom ook weerklank, omdat zij als concretisering
en verwerkelijking van populaire voorstellingen van het goede leven ver-
scheen. De tastbare, materiele aanspraak op vrijheid en gelijkheid gaf the
American way of life zijn persoonlijke betekenis voor eenvoudige mensen.
Dit laatste verwijst met name naar de Amerikaanse welvaarts- en con-
sumptiemaatchappij zoals door betrokken waargenomen en voorgestaan.
'Vrijheid', 'gelijkheid' en 'Amerika' betekenden onder brede lagen van
het arbeidersmilieu (maar ook daarbuiten) de verruiming van individuele
handelingsmogelijkheden. Geld en consumptiemogelijkheden vertegen-
woordigden slechts middelen. Beslissend waren de vermindering van
afhankelijkheden en de vermeerdering van kansen; iets van zichzelf door
middel van gebruiksgoederen tot uitdrukking kunnen brengen (bijvoor-
beeld kunnen aantrekken wat men zelf wil). Vrijheid als bevrijding van
herkenbare ongemakken en gelijkheid in de toegang tot gemak en genot
waren in de dromen over het goede leven van eenvoudige mensen steeds
'medebedoeld'. Zowel goederen als beelden van de Amerikaanse levens-
wijze konden als verwerkelijking van deze utopie worden waargenomen.
Deze populaire interpretatie van het vrijheidsstreven beweegt zich niet op
het niveau van de politiek-filosofische reflectie, en evenmin in de sfeer
van een idealistisch vrijheidspathos. Haar beperking is haar voordeel: de
praktische, op concrete objecten betrokken ervaring van vergrote per-
soonlijke handelingsmogelijkheden. Een tendens die overigens niet zo heel
ver of staat van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring die de
pursuit of happiness uitdrukkeli jk tot een onvervreemdbaar mensenrecht
verhief.
Hier tegenover stond een nadrukkelijke distantiering van de Amerikaanse
levenswijze in burgerlijke kringen. In de milieus die qua opleiding en
sociale herkomst het duidelijkst als burgerlijk waren gekenmerkt, werd
de tegenstelling het openlijkst gearticuleerd: francofilie, een positieve
mentaal-culturele orientatie op Frankrijk, correspondeerde met een even
fervente afwijzing van Amerika en haar type beschaving, dat nauwelijks
Cultuur zou omvatten. Dit ging ook samen met een hang naar een'Franse
levenswijze', die ondermeer reizen naar Parijs, druivenplukken in Zuid-
Frankrijk en de voorbeeldwerking van een sterk geromantiseerd bohe-
mien-milieu inhield. I

A,

96



Politiek anti-Amerikanisme en de stille 'Amerikanisering' van
West-Europa

In de jaren zestig werd de dominante toonzetting van het moderne jeugd-
bestel overgenomen door de in omvang toenemende deelgeneratie van
jongeren die opgroeiden en verbleven binnen het zich uitbreidende on-
derwijssysteem. Er ontstond zo voor grotere groepen jongeren een lang-
durigere psycho-sociale moratoriumperiode.
De internationale cultuur- en recreatieindustrie - onder de hegemonie van
de Anglo-Amerikaanse populaire cultuurl) - werkte in deze zelfde periode
aan een verbreding van jeugdstijlen. Ook stijlen die primair waren afge-
stemd op de leefwereld van scholieren en universitaire studenten (pro-
gressieve' popmuziek en protestsongs) raakten nu in zwang. Deze konden
door de betrokken jongeren in de maatschappelijke speelruimte waarover
zij beschikten, uitgebreid worden gecultiveerd. Niet alleen zetten zij zich
daarmee of tegen de vrijetijdsstijl van hun ouderlijk milieu maar ook
tegen de onder werkende jongeren dominante vrijetijdsstijl. Ondanks de
schijn van het tegendeel veranderde er op dit vlak vooralsnog weinig in
de bestaande klasse-en sekseverschillen.
Amerika's politieke prestige bereikte zijn hoogtepunt tijdens de presi-
dentsperiode van John F. Kennedy, maar nadien verminderde dit in zeer
snel tempo, onder invloed van de Vietnam-oorlog. Het idee dat Amerika
een' imperialistische' wereldmacht was, die bevrijdingsbewegingen in de
Derde Wereld met geweldsmiddelen onderdrukte ten behoeve van kapita-
listische belangen, bleef niet beperkt tot een kleine groep links-radicalen.
Het werd zelfs intellectueel mode om de Amerikaanse buitenlandse poli-
tiek of het Amerikaanse 'systeem', dat geacht werd die politiek to be-
werkstelligen, fel to bekritiseren. De meeste critici waren echter niet
'anti -Amerikaans' in algemene zin, want zij voelden een diepe solidariteit
met de oppositionele bewegingen in de VS en zij stonden ook positief
tegenover de culturele taken die daarmee samenhingen of er mee in ver-
band konden worden gebracht - varierend van politieke essays tot rock
muziek. De tegendraadse jeugdcultuur die in de tweede helft van de jaren
zestig van de grond kwam, was zelfs overwegend Anglo-Amerikaans ge-
orienteerd.
Paradoxaal genoeg ging eerder genoemd politiek anti-Amerikanisme
samen met een krachtige interesse in, en nabootsing van stijlvormen die
in Amerika tot ontwikkeling waren gebracht. Voor vele linkse critici was
Amerika zowel de kern van het repressieve, kapitalistische en imperialis-
tische systeem, maar ook de voornaamste bron van culturele innovatie,
creatieve deviantie en radicale alternatieven. 'Amerikaanse' actie- en
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protestvormen als happening, teach-in, sit down-actie, protest-song, met
de bijbehorende symbolen en tekens, waren zeer in zwang. Dit laatste
geldt in des to sterkere mate voor de tegencultuur die zich omstreeks het
midden van jaren zestig ook in ons land aandiende. Er was sprake van een
rechtstreekse ontlening van cultuurelementen en stijlvormen aan de Ame-
rikaanse 'counter-culture' (die in een aantal opzichten een tegenreactie
vormde op het voortgaande proces van 'koele modernisering' in de VS,
zoals ook belichaamd in de' Amerikanisering van bovenaf in Europa). Dit
blijkt met name uit toenmalige jongerenbladen als Aloha, Hitweek en de
Real Free Press. Hierbij deed zich de paradoxale situatie voor dat het
meest alternatieve undergroundblad, Real Free Press, tevens het meest
'geamerikaniseerde' karakter van de betreffende Nederlandse bladen had:
het blad ontleende vrijwel alle kopij aan Amerikaanse undergroundbla-
den! Dit is een treffend voorbeeld van het Janusgezicht dat de Ameri-
kaanse cultuur meer dan eens vertoont. In een en dezelfde periode kan
zowel trend A als het tegendeel hiervan, niet-A, door onderscheiden
groepen aan de Amerikaanse samenleving worden ontleend.
Na het einde van de Vietnam-oorlog verdwenen zowel de radicale kritie-
ken van het Amerikaanse'systeem' als de hoge verwachtingen die men ten
aanzien van Amerikaanse oppositiebewegingen had gekoesterd grotendeels
van het toneel. Dit betekent echter niet dat het politieke anti-Amerikanis-
me volledig afwezig was in de jaren zeventig en tachtig. Het bereikte zelfs
een nieuwe hoogte in de presidentsperiode van Ronald Reagan, toen ook
Nederlandse critici Amerika omschreven als het bolwerk van conservatis-
me, ongebreideld en harteloos kapitalisme, primitief anti- communisme,
imperialistische arrogantie en nationalisme.
Inmiddels is er in de populaire cultuur sprake van toenemende overeen-
komsten tussen Amerika en West-Europa, als gevolg van rechtstreekse
Amerikaanse invloed. Verscheidene stijlen en produkten van Amerikaanse
origine (in muziek, kleding, reclame etc.) zijn dusdanig in de meeste
Westeuropese samenlevingen genomen.dat deze nog nauwelijks als'Ame-
rikaans' plegen to worden gezien. Blue jeans, rockmuziek, fast food
restaurants, glossy tijdschriften en dergelijke zijn een wezenlijk bestand-
deel van het dagelijks leven van groeiende aantallen Europeanen gaan uit-
maken, waardoor deze geleidelijk hun buitenlandse, Amerikaanse karak-
ter verliezen.
Dit neemt overigens niet weg, dat er in de laatste jaren in het geheel geen
kritiek op Amerikaanse culturele produkten geleverd zou zijn. Televisie-
series als Dallas en Dynasty en de Rambo-films zijzi door cultuurcritici
in diverse landen veroordeeld als vulgair, een demonstratie van slechte
smaak, en de celebratie van een smerige moraliteit. Het gaat hier echter
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veelal om geisoleerde kritieken, die geen deel uitmaken van een meer
algemene kritiek op' Amerikanisering en de verderfelijke gevolgen daar-
van. Dit echter met duidelijke uitzondering van de situatie in Frankrijk
en Engeland, waar deze sentimenten nog wel degelijk blijken to leven. In
de recente debatten over'nationale identiteit' in het kader van de Euro-
pese integratie to onzent is het centrale thema niet de overheersing van
Nederland door enig andere natie, maar veeleer het proces van interna-
tionalisering of 'Europeanisatie': de ontwikkeling naar een grotere socio-
culturele, politieke en economische eenheid waarin Nederland geleidelijk
zou opgaan. In dit kader wordt geen enkele natie algemeen gezien en
gevreesd als cultureel dominant (actueel of in potentie). Daarbij staat de
orientatie op de Angelsaksische wereld in toenemende mate voor interna-
tionalisatie en cosmopolitisme, een vaag omschreven en sterk gedifferen-
tieerde wereldsamenleving, die niet alleen Noord-Amerika, Groot Brit-
tannie en Australia omvat, maar ook delen van de Derde Wereld. In dit
verband wordt de Engelse taal als de internationale lingua franca bij
uitstek beschouwd, en niet als de taal van een bepaalde natie.

Hoe verhoudt zich tegen deze achtergrond nu de recente ontwikkeling op
het vlak van de jeugdcultuur?

Het einde van het 'Amerikaanse tijdperk' in de jeugdcultuur?

Als gevolg van de sterke groei van transnationale communicatietechnolo-
gie en medianetwerken hebben processen van internationale cultuurover-
dracht steeds minder met strikte geografische - en zekere niet met ratio-
nale landsgrenzen - to maken. Er voltrekt zich een ontwikkeling in de
richting van een betrekkelijk autonome, door massamedia bemiddelde
mondiale cultuur die nog slechts zwakke banden met Amerikaanse massa-
cultuur heeft. Onder invloed van veranderde ti jd-ruimteli jke organisatie-
vormen ontstaat een geheel andersoortige, laat- of zo men wil een post-
modernistische cultuur. Van belang worden nu vooral de grenzen van het
'gebied' waarbinnen de betreffende cultuuroverdracht plaatsvindt. Dit
heeft bijvoorbeeld ten aanzien van populaire muziek tot gevolg dat sedert
de jaren tachtig de impact van Amerikaanse rockmuziek sterk is vermin-
derd ten gunste van die van'Euro-popmuziek', en zeer recentelijk die van
'world music', c.q.'African music' met Parijs als produktie- en distribu-
tiecentrum. Dit ligt echter weer anders bij populaire films en tv-series,
waarin ook tegenwoordig nog een duidelijke culturele hegemonie van
Amerika kan worden onderkend.
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De Verenigde Staten overheersen de wereldwijde markt van films en tv-
series, vanwege de omvang van de interne markt en een gunstige 'econo-
my of scale'. Producenten kunnen over het algemeen hun produktiekosten
op de thuismarkt dekken, en nemen daarmee op de internationale markt
per definitie een gunstiger concurrentiepositie in ten opzichte van produ-
centen van elders. In voorkomende gevallen is eenvoudigweg sprake van
dumping. Deze overheersing van de markt heeft ook tot culturele domi-
nantie geleid - niet alleen voor wat betreft de op het scherm gebezigde
taal, maar ook voor wat betreft de visuele en narratieve conventies. Hier-
bij dient met name to worden gedacht aan de episodische structuur van
de betreffende verhalen. Deze aan een strikte tijdsindeling gebonden,
spanningsvolle opbouw vinden we overigens ook terug in bij uitstek
Amerikaanse sporten als baseball en football.
Wat inmiddels als film en televisie -entertainment wordt beschouwd - in
termen van genre, spektakel en tempo - werd en wordt door de conventies
van de Hollywood-studio's en Amerikaanse bioscoopbezoekers gedomi-
neerd. Westeuropeanen - en ook de bewoners van vele verwesterste landen
elders ter wereld - zijn inmiddels echter zo vertrouwd geraakt met de
Amerikaanse vormgeving van televisieprogramma's (zoals die van soap
operas and talk shows) dat zij deze niet meer zo nadrukkelijk herkennen
als van Amerikaanse herkomst.
Ten aanzien van de Amerikaanse rockmuziek dient to worden onderkend
dat'authenticiteit' hier voor alles een kwestie van trouw aan de conventies
van het genre is. Zo is het zeer wel mogelijk dat de'klassieke' Amerikaan-
se rockmuziek door een Noordeuropese markt wordt bepaald, en door
Noordeuropese musici beheerst. Het trachten to maken van een rigoureus
onderscheid tussen'authentieke' (Amerikaanse) en'nagebootste' (Europe-
se) rock wordt dan al gauw een belachelijke zaak. De Ierse groep U2, of
zelfs de Nederlandse Herman Brood of Golden Earring, kunnen best oer-
'Amerikaanse' rock muziek spelen. lets dergelijks geldt trouwens ook voor
sommige andere vormen van massacultuur. Men vergelijke bijvoorbeeld
de Spaghetti Westerns van de Italiaanse filmregisseur Sergio Leone, zoals
zijn Once upon a time in the West (1968), dat meer recht doet aan het gen-
re, en de historische werkelijkheid getrouwer weergeeft, dan menige
Amerikaanse western! Zelfs bij een muzikale cultuurvorm als jazz die
inmiddels tot high brow muziek is geevolueerd, treffen we dit verschijnsel
aan: jonge Nederlandse jazzmusici kunnen thans de USA veroveren.
Zich 'Amerikaans' gedragen of voelen betekent niet langer dat men zich
daadwerkelijk naar de VS hoeft to begeven of de consumptievoorkeuren
van Amerikanen deelt. De betreffende culturele vormen zijn nu immers
overal beschikbaar. Een treffend voorbeeld van genoemde ontwikkeling
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is bijvoorbeeld de produktie van hip-hop en rap music door allerlei niet-
Amerikaanse groepen op zeer onderscheiden plaatsen in de wereld. Zelfs
Nederland kent thans een internationaal succesvolle rap groep: The Urban
Dance Squad.
'Amerika' (tussen aanhalingstekens) blijft vooralsnog de mythische lokatie
van populaire cultuur. Hoewel de positie van de continentaal-Europese
popmuziek sterker wordt, is de overheersing van de Anglo-Amerikaanse
popmuziek nog altijd een feit. Zo komt het programma-aanbod van
MTV-Europe in toenemende mate uit Europa. Maar blijkens marketing
gegevens blijkt dat het publiek vooral internationale acts wit, en dat zijn
merendeels Amerikaanse sterren en Britse sterren 'die in een Amerikaans
idioom werkzaam zijn. Hierbij moet worden onderkend dat MTV zich in
haar programmering richt op de vier grootste landen voor wat betreft de
distributie van haar programma's, en dat zijn op dit moment Duitsland,
Zweden, Belgie en Nederland.
Verder mag ik verwijzen naar de hedendaagse beeldcultuur waarin nog
zeer vaak verschijnselen van' Amerikaansheid' zijn terug to vinden. Deze
concentreren zich rondom het thema van een jeugdig en dynamisch leven
vol spanning, avontuur en glamour, geheel in het teken van een denkbeel-
dige 'Amerikaanse' omgeving. Men hoeft hiervoor maar een blik to wer-
pen op een van de zovele reclamespots op televisie of reclame-affiches die
overal to zien zijn. Een treffend voorbeeld hiervan is de recente serie tv-
commercials voor Levi's spijkerbroeken (overigens geproduceerd door een
Brits reclamebureau), waarin de associaties, die 'klassieke' Amerikaanse
rockmuziek bij het publiek oproept, worden gekoppeld aan een specifiek
consumptiegoed; dit teneinde de 'authenticiteit' van het produkt in kwes-
tie to benadrukken. Nederlandse commercials voor bier en andere alcoho-
lische dranken, softdrinks en andere versnaperingen haken overigens grif
op deze trend in. In feite wordt reclame hiermee tot een soort videoclip.
Anderzijds kan men echte videoclips ook zien als een vorm van reclame
voor zichzelf, waarin de muziek en filmfragmenten tot een collage zijn
versmolten, en niet zelden met een surrealistisch karakter. Dit vormt
overigens een weerspiegeling van de zeer nauwe integratie die inmiddels
tussen de muziekindustrie, filmindustrie en reclamewereld is ontstaan.
Kennelijk hebben de tekensystemen, vervat in het eerder genoemde
audio-visueel materiaal, een duidelijke aantrekkingskracht op de betrok-
ken doelgroepen: niet alleen op hedendaagse jongeren, maar zeker ook op
de 'oudere jongeren', leden van de naoorlogse babyboom-generatie die
opgroeiden met rockmuziek. Hier vindt een zekere loskoppeling plaats van
rock met jeugd als generatie of leeftijdgroep, ten gunste van jeugd als
ideologie. Een verschijnsel dat vooral in de VS valt waar to nemen, en
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veel minder in een land als Engeland bijvoorbeeld. Men vergelijke in dit
verband het uit de jaren zestig daterende, Amerikaanse blad Rolling Stone
dat duidelijk met zijn ouder wordend lezerspubliek is meegegroeid, met
het Britse blad New Musical Express dat zich juist op een zich steeds ver-
nieuwend publiek van jeugdigen richt. Nederland lijkt zich hier ergens
tussenin to bewegen, al duidt het bestaan van Muziekblad Oor op eenzelf-
de tendens als in de VS valt waar to nemen. Ook hier lijkt de cultus van
jeugdigheid onder oudere jongeren welig to tieren. Dit laatste maakt ook
dat tegenwoordige platenmaatschappijen minstens zo geneigd zijn de
markt van volwassenen in Nederland tot vertrekpunt to nemen dan de
Britse markt van jongeren. Dit laatste aspect vormt mede een verklaring
voor de revival van sterk gestileerde vormen van naoorlogse jeugdcultuur.
Hierin ligt ook een belangrijke ontstaansvoorwaarde van de generatie-
overstijgende leefstijlen die reeds sedert enige tijd zijn waar to nemen in
onder meer kleedgedrag, muzikale en andere culturele smaakvoorkeuren.
Betrekkelijk onafhankelijk van leeftijd, worden door onderscheiden cate-
gorieen mensen bepaalde leefstijlen gekozen, waarbij een of andere vorm
van ' jeugdigheid' niettemin vaak een cruciale rol speelt. Dit verschijnsel
heeft overigens ook to maken met de dominante positie van oudere jonge-
ren in de wereld van massamedia en jeugdspecifieke cultuurindustrieen.
'Amerika', zoals ervaren in en door middel van film en muziek, is zelf een
consumptiegoed geworden, waarin een duidelijke plezierwaarde besloten
ligt. Dit gold indertijd voor de vroege rock 'n' roll, en thans zeker ook
voor Amerikaanse films en tv-series voor bepaalde categorieen jongeren.
In ons land zijn het vooral tv-stations als RTL 4 en Veronica die hier in
hun programmering duidelijk op inspelen.

Voortbestaande aantrekkingskracht van 'Amerikaniciteit'

Waarin schuilt nu de aantrekkingskracht van de eerder genoemde vormen
van Amerikaanse populaire cultuur? Laat ik tot slot trachten deze vraag
hier to beantwoorden, in termen van de ontvangst en toeeigening door de
betrokken publieksgroepen. Het gaat vrijwel steeds om een imaginaire
werkelijkheid, 'Amerika' zoals verbeeld en beleefd in de fantasies Een
Amerika dat weinig van doen heeft met het'echte' Amerika, wat dat ook
moge zijn. Een intrigerend vraagstuk op zich is uiteraard in hoeverre deze
denkbeeldige werkelijkheid in voorkomende gevallen afwijkt van de'rea-
liteit', in casu het'echte Amerika' of een specifiek onderdeel daarvan. De
kloof tussen beide kan ontzettend groot zijn, maar er zijn altijd wel
ergens kernen van waarheid to vinden, met name op, het punt van vrij-
zijn-van ..., met de zeer diverse schakeringen hiervan.
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Ook in de Amerika-mythe van de jeugdcultuur wordt Amerika geasso-
cieerd met moderniteit, en moderniteit met Amerika. (Het opmerkelijke
hierbij is overigens wel dat in de jaren tachtig de 'cool form of moderni-
ty' van de jaren vijftig een zekere revival heeft ondergaan.) 'Amerika'
staat voor modern, jong en bij de tijd zijn; en meer in het algemeen het
romantisch ideaal van de eeuwigdurende adolescentie met de daarbij be-
horende 'dating, petting and mating'.
In deze mythologische werkelijkheid van 'het land van de onbegrensde
mogelijkheden' ervaart men een gevoel van vrij zijn van alledaagse be-
slommeringen, van beperkingen opgelegd door bestaande sociale structu-
ren. In dit verband is nog een ander aspect van groot belang. Het 'Ame-
rika' zoals gerepresenteerd in de populaire cultuur is meer dan eens de
ware belichaming van het post-modernisme genoemd. Hier doelt men dan
vooral op het verschijnsel van de zogenoemde modulariteit. Vrij willekeu-
rig worden in deze cultuur nieuwe combinaties van zeer verschillende
elementen of modules gemaakt, waarbij traditionele esthetische criteria
over harmonie en evenwicht in verhoudingen geen rol spelen, en het on-
derscheid tussen 'hogere' en 'populaire cultuur' geheel is verlaten. Deze
openheid voor het leggen van de meest vreemdsoortige verbanden en
associaties, sluit goed aan bij de genoemde cultus van 'vri jheid.
Meestal gaat het of om een avontuurlijk, risicovol bestaan in de gevaarlij-
ke en desolate grootstad, dan wel een vitale, ruimtelijke ervaring van wij-
de open vlakten, waarin men autorijdend of liftend on the road' is. Het
Amerika van de snelle auto's, blitse Harley Davidsons, freeways, motels,
drive ins en juke joints. Men is voortdurend in dynamische beweging,
naar een onbestemde verte, losgemaakt van de als rigide ervaren structu-
ren van alledag. Dit laatste is zeker in een goed geregelde en overgeorga-
niseerde samenleving als Nederland een niet onbelangrijk gegeven.'Ame-
rika' is dan als het ware de tegenpool van het voorspelbare, saaie Neder-
land. Dit zou wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn waarom con-
sumptiegoederen, beladen met Amerikaanse symbolentaal, juist zo'n
gretig onthaal in Nederland - en niet to vergeten Zweden: een andere
verzorgingsstaat - vinden.
De betoverende beelden, fantasieen en mythen over een spannender wer-
kelijkheid en een leven vol met kicks - waarvan de inhoud overigens zeer
verschillend kan zijn voor onderscheiden categorieen jongeren - bieden
hen aanknopingspunten om althans in de verbeelding op gezette tijden en
plaatsen de banale werkelijkheid van alledag to ontvluchten en intens van
het leven to genieten..
Het is met name het picareske thema in de Amerikaanse populaire cultuur
dat hier van belang is. In de literatuur spreekt men van de picareske
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roman (letterlijk; schelmenroman), een benaming voor een in de zestiende
eeuw in Spanje ontstaan literair genre, waarin zwervers, avonturiers,
bedelaars en lichtmissen de hoofdpersonen zijn. Dit thema overheerst in
alle populaire kunstvormen in de VS waar deze van het gewone volk
afkomstig zijn of daarop afgestemd. Zo valt to constateren dat waar de
Amerikaanse literatuur ook maar enigszins overtuigend over het leven van
de arbeidersklasse handelt - van Mark Twains Huckleberry Finn, de
werken van John Steinbeck en Jim Thompson, tot aan Jac Kerouacs On
the Road, dit in de picareske traditie geschiedt. Evenzeer heeft Hollywood
de legenden en mythen over de cowboy, de pionier en 'backwoodsman'
(bewoner van de verder van de beschaving afgelegen wouden), de 'okie'
en de 'hobo' (landloper, zwerver), de prive-detective en de gangster, de
hell's angel en de trucker, en nog veel meer beelden van de avonturen van
schelmen in de picareske traditie voorgetoverd. Ook de Amerikaanse
popmuziek is met de picareske traditie doordesemd. Met name in de
country.& western music en de country blues wordt de drang om verder
to reizen zowel gecelebreerd als betreurd. Deze muziektradities boden
achtereenvolgende generaties van Amerikaanse musici een cultureel
reservoir aan picareske thema's, frasen en beelden, alsook complete songs.
Een direct hierop aansluitend element betreft de informele, lossere om-
gangsvormen die althans in de aangereikte beelden en geluiden van het
leven in Amerika zijn terug to vinden. Dit soort van democratisch egalita-
risme - een ongedwongen omgaan van mensen met elkaar, zonder onder-
scheid van standen en rangen -, sluit goed aan bij de informelere gedrags-
codes die in de afgelopen decennia in Westeuropese landen - en met name
in Nederland - in het kader van een breder civilisatieproces op grotere
schaal in zwang zijn gekomen.

Welnu, door de langdurige en indringende socialisatie die vele Westeuro-
peanen in Amerikaanse symbolentaal hebben ondergaan - als gevolg van
het voortdurend in aanraking komen met allerlei vormen van Amerikaanse
populaire cultuur- -, is deze deel gaan uitmaken van hun onderbewuste.
Men kan hier spreken van een collectief onderbewuste dat betrokkenen
met elkaar gemeen hebben. Hier valt - ietwat gechargeerd - zelfs de
paradox to constateren, dat de enige cultuur die de 320 miljoen Europea-
nen met elkaar gemeen hebben, de Amerikaanse cultuur is. Dit ondanks
nadrukkelijke pogingen die worden ondernomen om tot de constructie
van een overkoepelende Europese identiteit to geraken.
Zelfs het over het algemeen zo chauvinistische Frankrijk kent reeds sedert
een aantal jaren een duidelijke Amerikanisme- trend in de jongerencul-
tuur. Cultuurpolitici als de Franse minister van cultuur Jack (over Ameri-
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kanisme gesproken!) Lang zijn er vooralsnog niet in geslaagd deze ont-
wikkeling to keren.2) Al zou er ten aanzien van rockmuziek en bijbeho-
rende cultuurelementen een quotastelsel worden ingesteld - zoals ten
aanzien van het Amerikaanse media-aanbod aan films en tv-series door
president Mitterand en de zijnen is voorgesteld -, dan nog valt to betwij-
felen of dit zal lukken. Daartoe zijn de tegenkrachten to groot. Een tref-
fend voorbeeld is terug to vinden in de uit het Amerikaans vertaalde song
Long is the Road, getiteld Americain (1986) van Jean-Jacques Goldman,
een populaire popzanger in Frankrijk. In deze song betuigt hij zijn liefde
voor het imaginaire leven On the road' (bij voorkeur Highway 61 of
Route 66) in Amerika.
Nieuwe produkten en goederen, die met Amerikaanse symbolentaal bela-
den zijn en de betreffende visuele en narratieve conventies volgen, wor-
den in Europa vanuit het eerder genoemde driftreservoir aan nostalgische
gevoelens en belevingen tegemoet getreden. Associaties van plezier en
genot komen dan welhaast vanzelf boven drijven. Dit lijkt zich des to
sterker voor to doen ingeval van combinaties van verschillende vormen
van populaire cultuur, zoals bij de crossovers van'klassieke' Amerikaanse
rock muziek, muziekfilms en hedendaagse reclame in tv-commercials.
Een bijkomende factor is nog dat het post-modernisme in de sfeer van
Kunst en Cultuur ook zeer open staat voor vormen van Amerikaanse
massacultuur, in het kader van zijn doelbewuste, frivole recycling van
vroegere populaire stijlen, met name in de architectuur, literatuur, muziek
en dans.
Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat in toenemende mate vormen
van jeugdspecifieke massacultuur worden geproduceerd en verspreid door
niet-Amerikanen, maar wel conform de stelregel'getrouw aan de conven-
tie van de klassieke Amerikaanse cultuurvorm'. Hierbij blijven vooralsnog
de standaarden zoals die door de Amerikaanse cultuur- en recreatieindus-
trie zijn ontwikkeld, veelal de toon en richting aangeven. Ook al mogen
Nederlandse hip-hoppers dan nog zo luid This ain't no America!" uitroe-
pen, het idioom blijft super-Amerikaans.
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Noten

1. De zogenoemde'Britse invasie' (van Amerika en het Eufopese continent) in
de popmuziek, en meer in het algemeen de jeugdcultuur, van de jaren zestig
had opmerkelijk genoeg sterke Amerikaanse boventonen. De betrokken Brit-
se musici waren hevig gepreoccupeerd met Amerika, en meer in het bijzon-
der met zwarte rock 'n' roll, high school pop en rhythm & blues. Anderzijds
was sprake van een ware invasie van de Amerikaanse muziekindustrie in
Engeland die het heft in handen nam bij de produktie van popmuziek.

2. Er zijn trouwens ook bekende Franse intellectuelen die zich publiekelijk
bekennen tot een bepaald soort pro-Amerikanisme. Men vergelijke bijvoor-
beeld het bespiegelend epos over de 'hyperrealiteit' en dubbelgestalten van
Amerika van de post-modernistisch filosoof Jean Baudrillard in zijn boek
Amerique uit 1986. Amerika dient bij deze gedesillusioneerde Franse intel-
lectueel, na het failliet van de 'revolte van 1968', als projectiescherm voor de
eigen fantasieen van zelfbevrijding: het land dat de authentieke uitdrukking
van de moderniteit vormt, waarvan Europa nooit meer dan een ondertitelde
of nagesynchroniseerde versie zal zijn; een wereld van de ijdele en absolute
vrijheid, ontsnapt aan de zwaarte van Europa. Een Europa dat is vastgelopen
in vermoeide intellectuele riten, gevangen in rigide begrippenkaders, deca-
dent, onmachtig tot een onbevangen, directe confrontatie met de
werkelijkheid.
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E Pluribus Unum?
J.W. Bertens

Verwijzend naar de rol van de Verenigde Staten in de recenteGolfoorlog,
zei de Amerikaanse president Bush - ik citeer uit de Nederlandse
weergave van zijn toespraak: "Amerika heeft alti jd het voorbeeld gegeven".
Hij gaf graag toe dat die voorbeeldfunctie zijn natie niet altijd even
gemakkelijk was gevallen, maar sprekend over "de last van het leider-
schap" wees hij op de kracht die de V.S. toch in staat stelde dat leider-
schap op zich to nemen, "de kracht die Amerika heeft gemaakt tot het
baken van de vrijheid in een dolende wereld". Niet lang daarvoor had zijn
voorganger in het Witte Huis, Ronald Reagan, zich in zijn na zijn
presidentschap geschreven autobiografie in dezelfde zin uitgelaten.
"America is a country whose people have always believed we had a special
responsibility to try to bring peace and democracy to others in the world",
schreef Reagan. Hetzelfde rotsvaste vertrouwen in de unieke rol die de
V.S. op het wereldtoneel spelen, leidde hem tot de volgende opmerking
over de periode onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog: The United
States, when it could have dominated the world with no risk to itself, made
no effort whatsoever to do so ... the United States followed a different
course - one unique in the history of mankind. We used our power and
wealth to rebuild the war-ravaged economies of the world, including those
nations who had been our enemies". En zo komt hij bijna vanzelfsprekend
tot de conclusie dat Amerikanen the most moral and generous people on
earth" zijn. (Dat dat niet altijd door anderen zo wordt gezien wijdt
Reagan aan communicatiestoornissen: "we'd have to do a better job of
conveying to the world our sense of morality".)

Het hier door Bush en Reagan verwoordde geloof in Amerika's morele
superioriteit is zo oud als de Verenigde Staten zelf, sterker nog, het is
veel ouder dan de V.S. als politieke creatie. (Het is overigens interessant
hoe vaak Bush en Reagan 'Amerika' gebruiken waar zij de Verenigde
Staten bedoelen; 'Amerika' heeft hier een emotionele meerwaarde waar
ik straks op terug zal komen.) Al bij de Engelse Calvinisten die in 1620
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oversteken naar wat later New England zal heten, in het noordoosten van
de V.S., vinden we dezelfde overtuiging. De kolonie die zij daar zullen
stichten staat onder speciale bescherming van God en heeft een voor-
beeldfunctie voor de hele wereld: "wee must Consider that wee shall be
as a City upon a Hill, the eyes of all people are uppon us", zoals hun
dominee John Winthrop het zei, midden op de oceaan, op weg naar een
onbekende wildernis. In de loop van de geschiedenis wordt deze opvatting
eindeloos herhaald, ook al verandert na verloop van tijd de rol van de
V.S. van karakter. De speciale relatie met God - waarin de nadruk op
vroomheid lag - wordt vervangen door het unieke morele karakter van
'Amerika', en door het beeld van 'Amerika' als vrijhaven voor de
vervolgden van deze wereld. Amerika wordt voorgesteld als het herwon-
nen paradijs. "Paradise anew shall flourish, by no second Adam lost",
zoals Philip Freneau dichtte in de euforische jaren rond de uitroeping van
de onafhankelijkheid. This new 'World hath been the asylum for the
persecuted lovers of civil and religious liberty from every part of Europe",
schreef de beroepsrevolutionair Thomas Paine, eraan toevoegend dat het
nauwelijks toeval kon zijn dat Amerika ontdekt was net voor de
Reformatie en dus net voor de vervolging van Protestanten in Europa op
gang kwam: The Reformation was preceded by the discovery of America:
As if the Almighty graciously meant to open a sanctuary to the persecuted
in future years, when home should afford neither friendship nor safety".
En Amerika bood niet alleen optimale vrijheid, maar ook een nieuw
leven met zelfs een vernieuwde persoonlijkheid, schreef de Franse
immigrant St. Jean de Crevecoeur in antwoord op zijn eigen vraag "What
Is an American?": The American is a new man, who acts upon new
principles; he must therefore entertain new ideas, and form new opinions
... An European, when he first arrives, seems limited in his intentions, as
well as in his views: but he very suddenly alters his scale ... he no sooner
breathes our air than he forms schemes, and embarks in designs he never
would have thought of in his own country ... Thus Europeans become
Americans".

Er zijn talloze voorbeelden to geven van hetonverwoestbare Amerikaanse
geloof in eigen kunnen en in eigen superioriteit. "Old Europe will have
to lean on our shoulders, and to hobble along by our side", schreef de
voormalige president Thomas Jefferson aan een andere voormalige
president, John Adams, in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de
Verenigde Staten nog niets in to brengen hadden op het wereldtoneel.
Amerikaanse schrijvers horen zich niet bezig to houden met overspel,
zoals Flaubert, of misdaad, zoals Dostojewski, merkte William Dean
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Howells, de bekendste schrijver van de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw op. "Whoever struck a note so profoundly tragic in American
fiction would do a false and mistaken thing. Our novelists, therefore,
concern themselves with the smiling aspects of life, which are the more
American." De lijn loopt, zoals we gezien hebben, door naar Ronald
Reagan en George Bush, en is inmiddels ook al weer opgepakt door de
Democratisch presidentskandidaat Bill Clinton, ofschoon Democraten
over het algemeen wat zuiniger met deze superioriteitsclaims omgaan dan
hun Republikeinse tegenstanders.

E pluribus unum - uit velen een: het motto van de Republiek van de
Verenigde Staten van Amerika. John Winthrop, een Engelsman op weg
naar de Nieuwe Wereld, Thomas Paine, een net gearriveerde Engelse
immigrant, St. Jean de Crevecoeur, een Fransman, Ronald Reagan, een
afstammeling van Ierse immigranten - allemaal verwoorden zij eenzelfde
beeld, dat van Noord-Amerika als een tweede kans die de geschiedenis
aan de mensheid biedt, een kans om opnieuw to beginnen, om zonder de
last van het verleden de ideale samenleving to ontwerpen, en allemaal
geloven zij dat, voorzover de menselijke beperkingen dat toestaan, de
nieuwe samenleving op het Noordamerikaanse continent daarin zal slagen
of geslaagd is. Iedereen, ongeacht zijn - toen nog niet 'haar' - r ationali-
teit deelt in dat ideaal, en iedere nieuwkomer wordt erdoor gegrepen en
geeft zijn beste krachten aan de verwezenlijking ervan. Een gezamenlijk
ideaal bindt allen samen: uit velen een - niet alleen een verwijzing naar
de verschillende kolonies die samengaan in een republiek, maar ook een
indirecte verwijzing naar het ene overkoepelende geloof dat alle
Amerikanen gemeen hebben: het geloof in het superieure Amerika. (Vaak
bestond dat geloof natuurlijk allang voordat een immigrant voet op
Amerikaanse bodem zette en was het de reden om naar de Nieuwe Wereld
to emigreren).

Maar dat overkoepelende ideaal was niet zo overkoepelend als het heel
fang geleken heeft en heeft alleen kunnen bestaan bij de gratie van een
merkwaardige blindheid. Toen Howells in 1891 schreef dat Amerikaanse
romanschrijvers er goed aan zouden doen om zich met de "smiling aspects
of life, which are the more American" bezig to houden, zag hij gemaks-
halve heel wat over het hoofd. Bijvoorbeeld de Amerikaanse Burgeroor-
log, die meer doden heeft gekost dan de Amerikaanse betrokkenheid in
de twee wereldoorlogen, in Korea en in Vietnam bij elkaar genomen. Of
- en nu kom ik bij het hart van deze lezingencyclus - de omstandigheden
waarin de oorspronkelijke bewoners van het Noordamerikaanse continent,
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.destijds nog Indianen genoemd, gedwongen werden to leven, vaak ver
van hun oorspronkelijke woongebieden. Of de omstandigheden waarin
diegenen wier voorouders niet uit vrije wil waren geimmigreerd, de
voormalige negerslaven en hun afstammelingen, moesten leven. Wat het
voorbeeld van Howells duidelijk maakt is dat hij uitsluitend over blanke
Amerikanen spreekt, evenals de voorbeelden van Paine, De Crevecoeur
en anderen dat doen. Paine en De Crevecoeur zien ongelooflijk genoeg
over het hoofd dat de Amerikaanse vrijheid waar zij zo hoog van
opgeven niet wordt gegund aan de oorspronkelijke bewoners en al
helemaal niet aan de slaven die zij welhaast dagelijks gezien moeten
hebben. De 'Amerikaanse Droom' van vrijheid en zelf-ontplooiing is
voorbehouden aan blanke Amerikanen, en in het bijzonder aan blanke
Amerikaanse mannen.

De laatste dertig jaar hebben ons duidelijk gemaakt hoezeer die'Ameri-
kaanse droom' een produkt van blikvernauwing is geweest - waar
overigens Amerikanen geen patent op hadden; Europa heeft als het om
deze zaken gaat niet veel reden om zich op de borst to kloppen. In het
grote Amerikaanse ideaal - een "baken van vrijheid in een dolende
wereld", om Bush nogmaals aan to halen was geen plaats voor diegenen
die behoorden tot wat we nu'minderheden' nQemen tot die minderheden
actief een plaats voor zichzelf gingen opeisen. "I have a dream" zei Martin
Luther King destijds, niet toevallig het beeld van de droom gebruikend,
een droom waarin het grote Amerikaanse ideaal ook voor zwarte
Amerikanen bereikbaar was geworden.

Maar inmiddels zijn we weer verder dan Kings droom van totale
acceptatie en assimilatie en is het niet zo duidelijk meer dat alle
Amerikanen, blank of niet-blank, zich met het mytische Amerika van
Bush, Reagan, en al hun voorlopers, willen associeren. Voor veel
Amerikanen, vooral voor hen die tot minderheden behoren, is de mythe
ontmaskerd en is 'Amerika' een vi jandig, blank begrip geworden, een
instrument van overheersing dat oppositie en afwijzing als on-Ameri-
kaans en onvaderlandslievend stigmatiseert en vrijwel onmogelijk maakt.
Het 'Amerika' van Bush en Reagan is voor hen een begrip dat demago-
gisch censureert. E pluribus unum is vanuit hun een middel tot
repressie.

Dit schetst de situatie aan het eind van de twintigste eeuw, de eeuw die
de V.S. uit heeft zien groeien tot de meest formidabele militaire en
economisch macht die de wereld ooit gekend heeft. Voor de gemiddelde
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blanke Amerikaan geldt nog steeds dat velen een worden, voor veel
andere Amerikanen is die eenheid vervangen door veelheid, door een
pluriformiteit van ethnische culturen en subculturen die weliswaar
geografisch gezien Amerikaans zijn, maar verder een ambivalente
verhouding met 'Amerika' hebben, deels delend in de overkoepelende
Amerikaanse sociale en culturele formatie, deels daar welbewust afstand
van nemend via een eigen, afwijkende identiteit. Of die versplintering
verder doorzet, inmiddels een fase van stabiliteit is ingegaan, of in de
toekomst toch weer zal gaan wijken voor de enorme druk van'Amerika'
is op dit ogenblik volstrekt onduidelijk. Duidelijk is wel dat het afscheid
van E pluribus unum voor veel Amerikanen een enorm belangrijke stag
is geweest in een proces van emancipatie dat hen heel lang is onthouden.
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