
HANS B E R T E N S 

Ijs in de jungle 

De traditie van het opnieuw beginnen 

V A N A F H E T O G E N BLIK  dat ze zich in Noord-Amerika vestigden, heb

ben de Engelse calvinisten die zich in de zeventiende eeuw vanuit 

Massachusetts over het noordoostelijke New England verspreidden 

zichzelf een speciale rol op het wereldtoneel toebedeeld. Overtuigd 

van de opdracht die God hun had gegeven, leek het hun dat ze met de 

God welgevallige theocratische staat die ze in de Nieuwe Wereld 

stichtten de hele mensheid een nieuwe kans gaven. Europa was er, met 

wat uitzonderingen die de regel bevestigden, niet in geslaagd zich aan 

het juk van Rome te ontworstelen. Hier, in de Nieuwe Wereld, ver 

van de lange arm van het pauselijk gezag, kon het geloof in zijn oor

spronkelijke staat hersteld en beleden worden. 

Deze overtuiging dat er in de Nieuwe Wereld ook daadwerkelijk 

een nieuw begin was gemaakt, werd in de tweede helft van de achttien

de eeuw losgemaakt uit haar oorspronkelijk religieuze context en on-

losmakelijk verbonden aan de Amerikaanse Republiek die in 1776 werd 

uitgeroepen. Het was nu de nieuwe Amerikaanse natie, die definitief 

gebroken had met de onderdrukkende politieke structuren van Euro

pa, die de mensheid een nieuwe kans bood. Bovendien, omdat de bur

gers van de Republiek dankzij de ongekende vrijheid die ze genoten 

nu in staat waren zich volledig te ontplooien, konden zij elk voor zich 

ook een nieuw begin maken. Zoals een commentator toentertijd op-

merkte: 'De Amerikaan is een nieuwe mens, die zich laat leiden door 

nieuwe beginselen.' Of zoals de historicus Henry Adams, kleinzoon en 

achterkleinzoon van een president, het een eeuw later formuleerde: 

'De Amerikaan stond in de wereld als een nieuwe mensensoort.' 

Het geloof dat 'Amerika' een nieuw, verlicht begin vertegenwoor-

digde in een corrupte, in duisternis gehulde wereld ligt sindsdien diep 

verankerd in de Amerikaanse cultuur en is tegen alles bestand geble-

ken, zoals bijvoorbeeld geillustreerd wordt door de wijze waarop trau-

matische historische gebeurtenissen als de Burgeroorlog of de inter-

ventie in Vietnam zijn verwerkt. 

Het mag tegen deze achtergrond geen verwondering wekken dat 

A R M A D A  Ijs en sneeuw 


