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We zullen iedereen eren, die ons kan leren om op deugdzame 
en goede wijze de dag te plukken: de verrukkelijke lieden 

die in staat zijn om onbekommerd te genieten
– de lelies van het veld die niet werken en niet spinnen.

John Maynard Keynes





Voor Linde, Veerle en alle andere jonge Europeanen
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Inleiding

Het einde van de American Dream als droom van het ‘steeds meer, 
steeds beter’
Opgegroeid in het laatste kwart van de 20e eeuw, herinner ik 
me zeer goed hoe velen in Europa opkeken naar de Verenigde 
Staten van Amerika. De VS, daar leek alles mogelijk; daar kon 
iedereen met hard werken bereiken en vergaren wat hij maar 
wilde. De American Dream inspireerde miljoenen Europeanen. 
Het scheen velen wenselijk, dat ook op ons continent ieder 
individu door eigen inspanningen voor zich en voor zijn nako-
melingen steeds meer bezit en een steeds betere maatschappe-
lijke positie kon verwerven. ‘Steeds meer, steeds beter’ – deze 
droom hoorde uit te komen voor werkelijk iedereen die van 
aanpakken wist, ongeacht zijn of haar maatschappelijke start-
positie. Aan het begin van de 21e eeuw moeten we vaststellen 
dat deze droom van het ‘steeds meer, steeds beter’ voor de 
meeste Amerikanen als een zeepbel is uiteengespat. De VS tel-
len tegenwoordig miljoenen zogeheten ‘werkende armen’. Dit 
zijn mannen en vrouwen die zich kapot werken voor een loon 
zo laag, dat het hen niet eens boven de armoedegrens uittilt. De 
working poor leiden van vader op zoon en van moeder op doch-
ter een uitzichtloos bestaan. Hoe hard ze ook werken, hoe zeer 
ze ook alles geven, het is voor hen vrijwel onmogelijk geworden 
om door eigen inspanning vooruit te komen.
 Het was de Amerikaanse auteur Barbara Ehrenreich die al in 
2001 in een opzienbarende rapportage aandacht vroeg voor het 
ontluisterende lot van de Amerikaanse working poor.1 In 2005 
schreef zij een vervolgrapportage. Hierin laat zij zien dat ook het 
Amerika van de middenklasse – middle class America – er min-
der goed voorstaat dan wel wordt gedacht. De American Dream: 

1    Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed. On (not) Getting By in America. New York, 
2001.
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de droom van voortdurende verbetering van de eigen positie 
door hard werken, zo stelt Ehrenreich nadrukkelijk, lijkt niet 
langer met succes te kunnen worden verwezenlijkt.2 Een jaar na 
het verschijnen van dit boek van Ehrenreich publiceerde Lou 
Dobbs, een aan de rechterzijde van de Amerikaanse publieke 
opinie opererende CNN-commentator, een spraakmakend pam-
flet over de ‘oorlog’ die in zijn land tegen de middenklasse zou 
worden gevoerd: een ‘oorlog tegen de American Dream’.3 Voor 
het eerst in de geschiedenis van hun land, zo stelt Dobbs anno 
2006, dromen Amerikanen niet meer van een beter leven voor 
hun kinderen, maar hopen ze, ten einde raad, dat hun kinderen 
niet gedwongen zullen zijn om genoegen te nemen met een 
beduidend lagere levensstandaard.4 De Amerikaanse elite (‘upper 
class’) interesseert dit volgens Dobbs niet in het minst. Domi-
nant in de top van overheid, bedrijfsleven, media en hoger 
onderwijs, is de elite slechts bezig met het vinden van steeds 
nieuwe mogelijkheden om zich ten koste van gewone Ameri-
kanen te verrijken.5 Dobbs is in Amerika weliswaar een niet 
onomstreden figuur, maar hij stond in 2006 met zijn analyses 
bepaald niet alleen.6 In hetzelfde jaar signaleerde bijvoorbeeld 
de links georiënteerde radio-presentator Thom Hartmann dat 
er in de VS een ‘onverklaarde oorlog tegen de middenklasse’ 
woedde.7 Wie onvoldoende vertrouwen in mediafiguren als 
Dobbs en Hartmann stelde, vond in 2006 nog een boek van de 
aan Yale University verbonden auteur Jacob Hacker, waarin hij 
de stelselmatige ondermijning van de American Dream sinds 
de jaren zeventig vanuit de politieke wetenschap verklaart.8

2   Barbara Ehrenreich, Bait and Switch. The (Futile) Pursuit of the American Dream. 
New York, 2005.

3   Lou Dobbs, War on the Middle Class, How the Government, Big Business, and Special 
Interest Groups Are Waging War on the American Dream and How to Fight Back. New 
York, 2006.

4   Op. cit., p. 17.
5   Op. cit., p. 19 e.v.
6   Dobbs zelf gaat op zijn omstreden positie in op p. 4-8 van het op. cit.
7   Thom Hartmann, Screwed. The Undeclared War Against the Middle Class – And 

what we can do about it. San Francisco, 2006.
8   Jacob S. Hacker, The Great Risk Shift. The New Economic Insecurity and the Decline  
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 Kon in de opmaat naar de presidentsverkiezingen van 2008 
een commentatrice van de gerespecteerde New York Review of 
Books nog schrijven over de neiging van de media om de ‘wer-
kelijke kwestie’ in het leven der Amerikanen uit de weg te gaan: 
‘te weten die van klasse, oftewel het ontbreken van gelijke kan-
sen voor iedereen’,9 in de sindsdien verstreken jaren is over de 
groei van een nieuwe onderklasse en de ondergang van de 
American Dream een dusdanige hoeveelheid literatuur ver-
schenen, dat zelfs een bescheiden opsomming niet langer 
mogelijk is. Laat me volstaan met een verwijzing naar de tekst 
van een redevoering die senator Bernie Sanders op 10 decem-
ber 2010 in de Amerikaanse senaat heeft uitgesproken. Hierin 
somt hij in de VS breed levende gevoelens van onbehagen op, 
waarbij hij fel tekeergaat tegen de ‘oligarchie’ die ook volgens 
hem het land regeert. Met afgrijzen ziet Sanders zijn vaderland 
afglijden naar de status van ‘een bananenrepubliek’, met op 
steeds meer terreinen trekken van een heus ‘derdewereldland’.10

 Europa volgt de Verenigde Staten de afgrond niet in – nog 
niet. Het lijkt mij goed als wij, Europeanen, eens en voor altijd 
afscheid nemen van de in de VS groot geworden droom van het 
‘alsmaar meer’, een droom die voor een meerderheid van de 
beroepsbevolking van dat land is verkeerd in de nachtmerrie 
van uitzichtloos geploeter in laagbetaalde, geen enkele vervul-
ling schenkende banen. Europe anen willen iets anders. Wij 

   of the American Dream. New York, 2006. Zie ook: James S. Hacker & Paul Pierson, 
Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer – And Turned Its 
Back on the Middle Class. New York, 2010.

9      Joan Didion op p. 10 van The New York Review of Books, Special Election Issue,  
6 november 2008.

10   Zie: senator Bernie Sanders, The Speech. A Historic Filibuster on Corporate Greed 
and the Decline of Our Middle Class. New York, 2011, met veroordelingen van de 
Amerikaanse oligarchie op p. 22 en 147-149, de vergelijking van de VS met een 
‘bananenrepubliek’ op p. 22 en de stelling dat het land bijna kwalificeert als ‘derde-
wereldland’ op p. 64 en 129 e.v. In de gelijkstelling van de VS aan een ‘derde-
wereldland’ volgt Sanders overigens expliciet (op p. 129) zijn oude vriendin Arianna 
Huffington, een dame die in 2010 een boek heeft gepubliceerd onder de veelzeg-
gende titel: Third World America. How Our Politicians Are Abandoning the Middle 
Class and Betraying the American Dream. New York, 2010.


