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Inleiding 

De ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid (1865-1920) 

 

Wanneer wij vandaag de dag kijken naar de rol van de Verenigde Staten in de 

wereldpolitiek, dan zien wij een natie die het vaandel van de vrijheid en de democratie 

draagt en die aangeeft voorop te willen gaan in het brengen van deze normen en 

waarden over de hele wereld. Toen ik besloot om mijn afstudeerscriptie te schrijven 

over de Verenigde Staten, was er sprake van dat de VS aantoonbaar zijn 

machtspositie begon te verliezen. Het gebruik van chemische wapens door de 

Syrische president Bashar al-Assad tegen zijn eigen bevolking zorgde weliswaar voor 

veel afkeurende woorden en dreigementen van verschillende Amerikaanse 

regeringsofficials, maar tot een actie of interventie kwam het nimmer. Dit was 

opvallend, omdat om soortgelijke redenen de Verenigde Staten wel heeft 

geïntervenieerd in landen als Irak en Libië. Het was in de situatie met Syrië dan ook 

een ander land dat moest komen met een voorstel om een einde te maken aan het 

gebruik van chemische wapens: de oude tegenpool Rusland. Als historicus begon ik 

me af te vragen of dit een eerste teken zou kunnen zijn dat de ster van de VS tanende 

is. Is het mogelijk dat het tijdperk van de Verenigde Staten als dominante wereldspeler 

spoedig voorbij zal zijn?    

  De vraag of en waarom de Verenigde Staten zijn positie als grote mogendheid 

begint te verliezen, leidde al snel tot de vraag naar de manier waarop de Verenigde 

Staten in de eerste plaats een dominante wereldmacht heeft kunnen worden. Gek 

genoeg wist ik hier vanuit mijn middelbare schooltijd en mijn tijd op de Hogeschool 

Rotterdam nog betrekkelijk weinig over, ondanks dat ik er in de tweede klas les, en op 

de Hogeschool een cursus over heb gehad. Ik begon me af te vragen of dat aan mij 

had gelegen: had ik misschien niet goed (genoeg) opgelet bij die lessen en cursus? 

Om daarachter te komen ben ik in eerste instantie de geschiedenismethode van de 

middelbare school ingedoken. Van daaruit kon ik begrijpen waarom ik weinig kennis 

heb van het ontstaan van de VS als grootmacht: het wordt er namelijk gewoonweg niet 

in behandeld! En ook uit het cursusmateriaal van de Hogeschool Rotterdam kon ik die 

ontwikkeling niet precies terugvinden, aangezien het accent bij die cursus meer ligt op 

het belichten van algemene thema’s, die niet direct (in samenhang) verklaren hoe de 

Verenigde Staten zich stap voor stap heeft ontwikkeld tot een grootmacht. Voor het 

tentamen van de cursus Verenigde Staten had ik overigens een ruime voldoende, dus 
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het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik daar niet goed genoeg bij heb opgelet. Mijn interesse 

voor het onderwerp was daarmee wel gewekt. Ik ben een groot liefhebber van de 

Amerikaanse serie Boardwalk Empire van HBO, dat zich afspeelt in Atlantic City (New 

Jersey) en gaat over het Amerika van de Roaring Twenties (1920-1929). Deze serie 

geeft een kijkje in het kleurrijke leven van Enoch "Nucky" Thompson, een corrupte 

Republikeinse politicus en zakenman die vanuit zijn taak als penningmeester van 

Atlantic City alle touwtjes in handen heeft van de stad. Zo valt of staat de burgemeester 

met zijn welbevinden, heeft hij een aanzienlijk aandeel in de illegale drankhandel 

(gedurende de drooglegging) en wapenhandel en beïnvloedt hij zelfs politici op 

deelstatelijk (gouverneur) en landelijk (president) niveau. Nu zou je kunnen denken dat 

dat typisch een product is van Hollywood, dat dacht ik in ieder geval wel. Totdat ik las 

dat het verhaal van Nucky Thompson gebaseerd is op het leven van de spijkerharde 

politicus en zakenman Enoch Johnson, die daadwerkelijk heeft bestaan. Dat zulke 

praktijken hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten, vind ik fascinerend. 

Daarom wilde ik het graag meenemen in het schrijven van deze scriptie.  

  De afwegingen die ik heb gemaakt in het bepalen van mijn onderwerp en 

onderzoeksvraag waren dan ook de volgende. Ik wist nog niet veel over het onderwerp 

maar ik wilde er wel graag meer over te weten komen. Ik denk ook dat dat de 

geschiedenis van de Verenigde Staten als een onderwerp actueel is, omdat één van 

examenonderwerpen van 2014 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 – 

1965 was voor examenkandidaten HAVO en VWO. De onderzoeksvraag die ik bij mijn 

afstudeeropdracht formuleer is de volgende: 

 
In hoeverre hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden - een 

doorslaggevende - invloed gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een 

grote mogendheid in de periode 1865-1920? 

Ik wilde zoals eerder aangegeven iets doen met de rol van (corrupte) politici en 

(malafide) zakenlieden in mijn onderzoek. Daarom heb ik besloten de ontwikkeling van 

de Verenigde Staten tot een grote mogendheid te onderzoeken aan de hand van de 

rol van grote industriëlen in die ontwikkeling. De namen John D. Rockefeller en Andrew 

Carnegie zijn bij velen wel bekend, maar ik hoop ook minder bekende zakenlieden en 

hun rol in het opkomen van de industrie in de Verenigde Staten bloot te hebben kunnen 

leggen. 
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Ik baken mijn onderzoek af met hetzelfde beginjaar als het examenonderwerp in 2014, 

namelijk in 1865. In dat jaar begint in de Verenigde Staten de Reconstruction (1865–

1877), de wederopbouw, direct na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). De 

burgeroorlog had een splitsing in de natie te weeg gebracht die pas volledig werd 

hersteld in 1877. Het was dan ook een afweging te beginnen in 1865 (de wederopbouw 

die het fundament vormde voor de latere machtspositie) of in 1877 (het jaar waarin de 

Verenigde Staten weer één volwaardige natie is). Ik heb dus gekozen voor het eerste, 

omdat er (vooral politieke) ontwikkelingen plaatsvinden vóór 1877 die ik onmisbaar 

vind voor het verhaal dat ik wil vertellen.   

  Wat waarschijnlijk wat meer uitleg vereist, is dat ik mijn onderzoek laat eindigen 

in het jaar 1920. Waarom niet in 1945, het jaar waarin de Verenigde Staten samen met 

de Sovjet-Unie overblijven als grootmachten? Dat is wat veel historische boeken doen, 

maar ik eindig mijn onderzoek in 1920, omdat er volgens mij reeds dan sprake is van 

een positie van de Verenigde Staten als een wereldmacht. Onder Woodrow Wilson als 

president (1913 – 1921) is er veel aanzien voor de Verenigde Staten als natie. Dit zou 

o.a. kunnen verklaren waarom zoveel van de veertien punten van Wilson zijn 

overgenomen bij de besprekingen van het Verdrag van Versailles. Zijn laatste punt, de 

Volkenbond, kwam er uiteindelijk en wist op zijn hoogtepunt 58 landen aan zich te 

binden. Het was alleen het Amerikaanse volk wat het handelen van de VS als een 

wereldmacht verder onmogelijk maakte. Dit blijkt bijvoorbeeld wel uit het feit dat de 

Verenigde Staten zelf nooit lid is geweest van die Volkenbond. Maar kun je de 

Verenigde Staten op basis daarvan dan meteen geen wereldmacht noemen? Ik denk 

toch van wel. Te meer omdat de deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste 

Wereldoorlog een verandering in de economische en politieke verhoudingen teweeg 

heeft gebracht, waardoor de grote Europese machten nooit meer om de Verenigde 

Staten heen hebben gekund. Het Verdrag van Versailles (1919), dat een einde maakte 

aan de Eerste Wereldoorlog, heb ik daarom gekozen als het eindpunt van mijn 

onderzoek. 

  Om het onderzoek vorm te kunnen geven, heb ik bij mijn onderzoeksvraag de 

volgende twee deelvragen geformuleerd:   

Op welke wijze hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden invloed 

gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid op 

economisch terrein?  
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Op welke wijze hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden invloed 

gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid op 

politiek terrein?  

Hoewel er geen echte definitie voor bestaat, komen enkele punten in verschillende 

boeken wel met elkaar overeen in het definiëren wat nu precies een grote mogendheid 

is. Een staat is een grote mogendheid of wereldmacht wanneer het allereerst een 

beroep kan doen op een sterke eigen economie*. In deel I behandel ik daarom de 

ontwikkeling op economisch terrein. In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake geweest van 

een natuurlijk proces in de ontwikkeling van de VS tot een industriële grootmacht? Ook 

zal ik ingaan op de rol die grote banken, industriëlen en zakenlieden hebben gespeeld 

en hoe zich dat vertaald heeft in een sterke machtspositie in de wereld. Hoe dominant 

waren zij aanwezig in de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote 

mogendheid?   

  Vervolgens kijk ik in deel II naar de rol die de rijke lieden gespeeld hebben in 

de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een politieke grootmacht. Behalve een 

sterke eigen economie moet een grote mogendheid beschikken over een vorm van 

grote politieke stabiliteit, een actief buitenlands beleid en grote militaire daadkracht. 

Daarmee is zij in staat andere kleinere landen te beïnvloeden en op internationaal 

niveau een voortrekkersrol te spelen. Wanneer het land dan ook internationaal wordt 

erkend als het zijnde een grootmacht, dan mag zij zichzelf definiëren als een grote 

mogendheid*. Hiervoor zal ik me gaan richten op de politiek-juridische factoren die 

deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Er komt onder andere aan bod in welke 

mate ik denk dat het bedrijfsleven invloed gehad heeft op de vorming en het 

functioneren van het politieke- en gerechtelijke systeem in de VS en het gevoerde 

buitenlands beleid vanaf midden- en eind negentiende eeuw. Hoe groot was de invloed 

van grote zakenlieden in het politieke functioneren, welke rol speelde de gerechtelijke 

macht en hoe kwam het buitenlands beleid van de Verenigde Staten tot stand?  

  Bij het doen van vooronderzoek bleken drie boeken uiterst bruikbaar te zijn voor 

het leveren van de benodigde informatie voor mijn scriptie. Daarom zal ik de volgende 

drie boeken gebruiken als de rode draad van mijn afstudeeropdracht: 

                                            
* Danilovic, V. (2002). When the stakes are high: Deterrence and conflict among major powers. 

http://www.press.umich.edu/pdf/0472112872-appb.pdf 

http://www.press.umich.edu/pdf/0472112872-appb.pdf
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 Kaspi, A., & Nuiten, H. F. (1988). Geschiedenis van de Verenigde Staten van 

Amerika: 1. Geboorte en ontwikkeling 1607-1945. Utrecht: Het Spectrum. 

 Rossem, M. van. (2007). De Verenigde Staten in de twintigste eeuw. (2e druk). Den 

Haag: Sdu Uitgevers.  

 Zinn, H. (2003). A people's history of the United States: 1492-2001. (3e druk). 

Essex: Pearson Education Limited. 

 
Deze boeken en auteurs hebben een aantal overeenkomsten. Ze zijn allen in de jaren 

1980-1989 voor het eerst verschenen, zijn allemaal vanuit een (enigszins) breed 

perspectief geschreven en alle drie de auteurs zijn gespecialiseerd in de geschiedenis 

van de Verenigde Staten. Toch zijn er ook wat verschillen, die het juist interessant 

maken deze drie te gebruiken. Zo is André Kaspi een Fransman, komt Maarten van 

Rossem uit Nederland en is Howard Zinn een Amerikaan. Dit zou ervoor kunnen 

zorgen dat ze elkaar aanvullen of elkaar juist zullen tegenspreken. Ook vind ik elke 

auteur / boek sterk op een ander terrein. Het boek van Kaspi richt zich erg sterk op het 

economische vlak, terwijl Van Rossum duidelijk de voorkeur geeft aan het politieke 

terrein en Zinn overduidelijk het verhaal wil vertellen van de gewone man en vrouw in 

de Verenigde Staten.   

  Daar waar de auteurs een verschillend beeld zullen schetsen van een 

gebeurtenis, zal ik een beroep doen op andere auteurs om mijn verhaal te versterken 

en aan te vullen met informatie die de auteurs hebben nagelaten te noemen of uit te 

leggen. Op die manier hoop ik een compleet en goed historisch onderbouwd betoog 

te kunnen aanleveren dat een eenduidig antwoord zal geven op de vraag in hoeverre 

grote industriëlen een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Verenigde Staten 

tot een grote mogendheid rond 1920. 

Ik wens u veel plezier in het lezen van mijn afstudeeropdracht! 

 
Mike Hoffmann  

Delft / Hoogvliet,  juni 2015 
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Deel I: een grootmacht op economisch terrein 

De ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid vanuit een 

economische invalshoek. 

 
Tussen het einde van de burgeroorlog in 1865 en het eindigen van de Eerste 

Wereldoorlog in 1918 heeft de Verenigde Staten een bijzonder sterke ontwikkeling 

doorgemaakt. De ontwikkeling van een overwegend agrarische plattelandsstaat tot 

een stedelijk en overwegend industrieel Amerika moet behoorlijk wat voeten in de 

aarde hebben gehad, gezien het feit dat de Verenigde Staten in een tijdsbestek van 

iets meer dan vijftig jaar onherkenbaar is veranderd. Vast staat in ieder geval dat de 

VS haar hele bestaan te danken heeft aan een onbeperkte hoeveelheid aan 

mogelijkheden. De miljoenen aan vierkante meters niet in cultuur gebrachte grond, de 

grote beschikbaarheid aan grondstoffen en edele metalen en de enorme toevlucht van 

immigranten die konden dienen als goedkope arbeidskrachten, zorgden ervoor dat er 

meer dan genoeg gunstige economische factoren aanwezig waren om de Verenigde 

Staten te doen uitgroeien tot een grote mogendheid1 2. Maar hoe heeft dat proces zich 

zo snel kunnen voltrekken en in hoeverre waren het juist de welvarende Amerikanen 

die de vruchten konden plukken van de gunstige economische omstandigheden? In 

hoeverre waren zij het product van de (snelle) industrialisatie, of is de Verenigde Staten 

juist het product geweest van de grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden? 

Daar hoop ik in dit hoofdstuk een antwoord op te vinden. 

Verplaatsing van het economisch zwaartepunt 

 
Wanneer we kijken naar de manier waarop er midden 19e eeuw in het bedrijfsleven 

werd gewerkt, valt meteen op dat het contrast met het latere industriële Amerika 

bijzonder groot is. Tot rond 1850 had namelijk niet het Noorden, maar het Zuiden van 

Amerika een leidende rol gespeeld. Onder aanvoering van Eli Whitney’s cotton gin, 

groeide het Zuiden zowel territoriaal als commercieel in razend snel tempo. Tussen 

1790 en 1860 nam de export van katoenproducten naar het buitenland toe met 1500%, 

van 3000 balen in 1790 toe tot ruim 4,5 miljoen balen in 1860. Daarmee nam het 

Zuiden geruime tijd de helft van de Amerikaanse uitvoer voor zijn rekening en 

produceerde het in de jaren 1840 zelfs de helft van de gehele wereldproductie in 

katoen3. De agrarische sector vierde hoogtij en de planters in het aristocratische 

Zuiden en haar financiers in het Noorden, die verantwoordelijk en noodzakelijk waren 
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voor het exporteren van het katoen, maakten grootse winsten. Aan de agrarische 

mythe, geformuleerd door Thomas Jefferson en breed gedragen in het conservatieve 

Zuiden, werd ten volle gehoor gegeven en de planters profiteerden op grote schaal 

van de mogelijkheid om gebruik te maken van slaven op hun plantages. Dit laatste zou 

een cruciale rol spelen in het uitbreken van de Burgeroorlog, daar het progressieve en 

‘slavenvrije’ Noorden protest aantekende tegen het verspreiden van de slavernij naar 

nieuw te vormen staten. Zij had zich altijd onthouden van het gebruik van slaven en 

drongen er, mede onder druk van veel Europese landen, bij het Zuiden op aan een 

einde te maken aan deze praktijken. Met de aanstelling van president Abraham 

Lincoln, wiens verkiezing de Zuidelijke Staten niet hadden gesteund, begonnen de 

Zuidelijke (voornamelijk slavenhoudende) Staten zich af te scheiden van de Unie, wat 

uiteindelijk leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog die zou duren van 1861 en 1865. 

Met de Emancipatieproclamatie in 1863 en het dertiende amendement op de grondwet 

in 1865 werd door Lincoln definitief een einde gemaakt aan de slavernij. De ooit zo 

machtige plantersklasse leden een aanzienlijk kapitaal verlies, waarschijnlijk ter 

waarde van meerdere miljarden dollars4. Het Zuiden, dat de burgeroorlog verloor en 

de gevolgen van de burgeroorlog daardoor nooit meer te boven heeft weten te komen, 

werd zo van het rijkste en de machtigste regio de armste regio van de Verenigde 

Staten. Het economische machtscentrum kwam daarmee definitief te liggen in het 

Noordoosten, wat voortaan de economische koers van de Verenigde Staten zou gaan 

bepalen.  

Van een lokale naar een nationale markt 

 
In het Noordoosten en Middenwesten van de Verenigde Staten had tot 1850 van 

oudsher een meer lokaal georiënteerde markt bestaan, gericht op de eigen 

gemeenschap en de eigen regio. Door het voortdurend opschuiven van de frontier en 

de soms moeilijke leefomstandigheden voor pioniers en avonturiers die het aandurfden 

het nog ongetemde en onberoerde land te trotseren, waren veel van deze reizigers en 

kolonisten op zichzelf of hun gemeenschap aangewezen. Verspreid over steeds 

grotere delen van het continent, ontstonden er zo op zichzelf staande economische 

markten die vooral lokaal opereerden. De eerste bedrijven die ontstonden waren klein 

van omvang, strak georganiseerd en stonden onder een direct en persoonlijk toezicht 

van de baas. Het betrof dan ook vaak familiebedrijven in eigen beheer, die gericht 

waren op de agrarische sector. Het transport, de distributie en het contact met 
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afnemers deed de eigenaar in hoogst eigen persoon. In het uitzonderlijk geval van 

handel buiten de eigen regio, werd er een beroep gedaan op een agent. Deze vervulde 

dan een middenpositie en werd vaak als een vertrouwenspersoon geraadpleegd door 

meerdere (familie)bedrijven uit de regio. Ditzelfde gold voor de ijzer- en 

metaalindustrie. Zij was vaak kleinschalig georganiseerd en verantwoordelijk voor het 

leveren van grondstoffen in de regio. Zo leverde de metaalindustrie ijzer, staal, koper 

en tin direct aan smeden in de regio, die er vervolgens benodigde gereedschappen en 

werktuig van maakten.  

  Vanaf 1850 veranderde het karakter van de bedrijfsvoering. Onder aanvoering 

van de opschuivende frontier, die leidde tot veel innovaties en vindingrijkheid, werden 

uitvindingen gedaan die geleidelijk het productieproces verhoogden. De opkomende 

wetenschap, vooral de chemie en natuurkunde, in de Verenigde Staten speelde daarin 

een grote rol. Nieuwe kapitaalgoederen zoals verbeterde machines voor de 

textielindustrie, de bouw van schepen, locomotieven en betere gereedschappen 

zouden het bedrijfsleven blijvend veranderen. De kleinschaligheid moest wijken voor 

de opkomst van een commerciële en nationale markt, waardoor ook de bedrijfsvoering 

veranderde. Het arbeidsproces werd gespecialiseerd en bedrijven werden hiërarchisch 

ingericht. Niet langer stond het bedrijf uitsluitend onder toezicht van de baas, maar 

werd steeds meer gerund door een manager. Bedrijven werden tevens steeds meer 

centraal geleid, minder lokaal en steeds meer regionaal georiënteerd en ontwikkelden 

geleidelijk aan hun eigen landelijk in- en verkoopapparaat, waardoor men niet meer 

afhankelijk was van een agent. Een ontwikkeling die dit mede mogelijk maakte, was 

de opkomst van de spoorwegindustrie. Zij nam vanaf 1850 een steeds groter deel van 

de ijzer- en metaalproductie in beslag5. Het productieproces kon daarom in het vervolg 

- met dank aan de spoorwegen - verplaatst worden naar locaties die genoeg arbeiders 

en faciliteiten bevatten6, zoals Chicago, New York en Philadelphia.  

Railroad Mania: de natie in de ban van het spoor 

 
De nationale markt had zijn opkomst te danken aan een heuse railroad mania. In 40 

jaar tijd (1860-1900) werd er (gemiddeld) liefst 6800 kilometer spoor per jaar 

aangelegd en reeds in 1869 was de eerste transcontinentale spoorwegverbinding een 

feit. De Oostkust van de Verenigde Staten werd zo succesvol in verbinding gebracht 

met de Westkust, wat de transport van goederen en pioniers naar het Westen 

vergemakkelijkte. Er was hier echter geen sprake geweest van een natuurlijk proces 
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of een project van de overheid; de spoorwegen waren voornamelijk het terrein van de 

big business. Zo beheerste de investeerders Cornelis Vanderbilt, Jay Gould en Cyrus 

W. Fields in 1869 feitelijk al het grootste deel van de spoorwegen. Er gingen 

ongelofelijke hoeveelheden particulier kapitaal van investeerders om in de aanleg van 

de spoorwegen, waardoor het voor hen noodzakelijk was dat die investering 

uiteindelijk ook rendabel zouden blijken. Tegen 1880 bedroegen deze privé-

investeringen 4,8 miljard dollar 7. Afgevaardigden van de staat, die vaak zelf financiële 

belangen hadden in de spoorwegen, kwamen de investeerders daarom tegemoet door 

de spoorwegmaatschappijen grond te schenken dat dicht gelegen was bij de 

spoorwegen: tussen de 50 en 52,4 miljoen hectare 8 9. Deze grond werd door de 

spoorwegmaatschappijen voor een goede prijs verkocht of verhuurd aan gelokte 

pioniers en landzoekenden, met het oog op de bevolking van de gebieden rond de 

spoorwegen. Passagiers, afnemers en vrachtgoederen zouden ten slotte noodzakelijk 

zijn om de investeringen in de spoorwegen renderend te maken. Hoewel de 

Homestead Act uit 1862 al zorgde voor een grote toestroom van migranten naar het 

Westen, werd zij extra in kracht bijgezet door de spoorwegindustrie. Er werd op grote 

schaal geadverteerd met goedkope grond en gunstige afbetalingsregelingen en 

afgevaardigden van de spoorwegen reisde af naar onder andere Denemarken, 

Zweden en Duitsland om zelfs daar nieuwe inwoners te werven10. Zo werd onder 

andere een goedkope reis, gratis zaaigoed en tijdelijk vrij onderdak aangeboden, 

wanneer men zich maar liet verleiden een stukje grond in Amerika te kopen11. Op 

aandringen van de spoorwegmaatschappijen gaf de overheid naast grond ook dikke 

federale subsidies en leningen om het soms moeilijke terrein in cultuur te kunnen 

brengen. Dat daarvoor niet noodzakelijk de kortste route werd gekozen, bijvoorbeeld 

omdat steden bonussen in het vooruitzicht stelden wanneer zij door de spoorwegen 

zouden worden aangedaan, was daarbij voor de overheid niet van belang. De 

spoorwegbedrijven hadden daarmee behoorlijk wat invloed en macht verworven en 

deinsden er niet voor terug deze ook te doen gelden. De spoorwegmaatschappij 

Southern Pacific zou de stad Los Angeles zelfs onder druk gezet hebben om een depot 

te laten bouwen en een bonus uit te keren, omdat anders de stad zou worden 

uitgesloten van toegang tot het spoornetwerk12.   

  Op de vraag in wiens belang de komst van de spoorwegen dan ook in de eerste 

plaats is geweest, valt met enige vorm van zekerheid te stellen dat dat toch vooral de 

investeerders en spoorwegmaatschappijen zijn geweest. Zij vingen links en rechts tal 
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van subsidies, winsten en inkomsten op het gebruiken en in cultuur brengen van grond 

die zij gratis en voor niets van de overheid hadden gekregen.   

  Was het echt nodig van de overheid om een kleine 66% van alle 

grondconcessies in die periode te doen ten bate van de spoorwegen? Wat in ieder 

geval vast staat, is dat de spoorwegen het op alleen particulier kapitaal niet zou hebben 

gered. Een derde van de investeringen in de spoorwegen aan het einde van de 

negentiende eeuw was afkomstig uit Groot-Brittannië13 en zonder hulp van de overheid 

zouden waarschijnlijk weinig investeerders het hebben aangedurfd om te investeren 

in de spoorwegmaatschappijen14. Het aanleggen van spoorwegen op zulke grote 

schaal was in Europa immers nog nooit gedaan en het was nog maar zeer de vraag 

of er überhaupt ooit winst uit gehaald zou kunnen worden15. Bij de crisis van 1873 was 

immers 40% van het aantal maatschappijen op de fles gegaan16. Uit 

onderzoeksresultaten van onder andere de economen Robert Fogel en Albert Fishlow 

blijkt dat er ook twijfels bestaan over de noodzaak om op zulke grote schaal 

spoorwegen aan te leggen, om het Noord-Amerikaanse continent in cultuur te kunnen 

brengen. Wanneer de Amerikanen zich niet hadden gericht op spoorwegen, dan had 

volgens hen de exploitatie van de grond wel plaatsgevonden met behulp van rivieren 

en kanalen. Deze hadden tevens voor veel lagere transportkosten (0,13 cent over 

water / 1 cent per mijl per spoor) kunnen zorgen17. Wat daarbij tevens in acht dient te 

worden genomen, is dat door de toename van de spoorwegindustrie ook andere 

industrieën konden profiteren en groeien met behulp van de spoorwegen: de ijzer- en 

staalproducenten voorop. Het valt dan ook niet met zekerheid te zeggen hoe de 

economische ontwikkeling van de VS gelopen zou zijn zonder de spoorwegen, maar 

dat vooral de investeerders en industrie profijt hadden van de aanleg van de 

spoorwegen staat zonder meer vast. Dit blijkt wel uit hoeveel de obligaties en aandelen 

in de spoorwegmaatschappijen in 1897 in totaal waard zijn: 10,5 miljard dollar18. 

Neergang van het platteland en de opkomst van de steden 

 
Ondertussen stond de ontwikkeling van de steden in (voornamelijk) het noordoosten 

niet stil. Het inwonertal van de Verenigde Staten was in een kleine veertig jaar meer 

dan verdubbeld van 31,5 miljoen in 1860 tot 76 miljoen in 1900. Deze groei had de VS 

niet te danken aan een natuurlijke bevolkingsgroei, omdat er behalve minder sterftes 

ook minder geboortes waren tussen 1860 en 1900. De natuurlijke bevolkingsgroei was 

daarmee in 1900 afgenomen ten opzichte van 186019. Een verklaring hiervoor zou 
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kunnen zijn dat de relatieve welvaart in deze periode nauwelijks is gestegen. Hoewel 

de Verenigde Staten ingrijpend was veranderd en de lonen in de industrie waren 

gestegen in deze periode, was dat nauwelijks terug te zien in de koopkracht van de 

gewone burger. Hoge inflatie, veroorzaakt door de crisis in de jaren 1890, zorgde 

ervoor dat de kosten voor levensonderhoud sneller bleven stijgen dan de lonen20.  

  De Verenigde Staten had de bevolkingsgroei dan ook hoofdzakelijk te danken 

aan de immigratie uit Azië in het Westen en uit Europa in het Oosten. In de periode 

1860 tot 1900 kwamen er jaarlijks gemiddeld 360.0871 immigranten bij die hun geluk 

kwamen beproeven in het land21. Zij vestigden zich voornamelijk in de steden, evenals 

plattelanders, Afro-Amerikanen en andere landarbeiders eind negentiende eeuw. Ook 

veel pioniers, die door de spoorwegen gelokt waren naar het platteland, trokken naar 

de steden aan de West- of Oostkust toen het in het vooruitzicht gestelde leven niet zo 

mooi bleek te zijn als hen was voorgehouden.   

  De situatie op het Amerikaanse platteland was namelijk al vanaf 1875 erg 

verslechterd. De boerenbedrijven in het (Midden)westen en Zuiden hadden rond 1870 

op grote schaal een mechanisatie- en specialisatieproces doorgevoerd, maar waren 

daarbij afhankelijk geweest van grote investeringen, die zij hypothecair hadden 

gefinancierd22. Het ontstaan van de nationale en de wereldmarkt had hen doen hopen 

op grote winsten, maar daar bleek in de werkelijkheid bitter weinig van terecht te 

komen. Door de enorme vergroting van de productiecapaciteit, ook buiten de 

Verenigde Staten, waren de prijzen op agrarische producten gekelderd. Zo hadden 

boeren in 1866 nog $1,45 gekregen voor een schepsel van 35 liter tarwe, in 1894 

leverde dezelfde hoeveelheid nog maar $0,49 op23.   

  De beschuldigende vinger van veel boeren wezen in de richting van de 

machthebbers van het nieuwe industriële Amerika: de overheid, de financiers en de 

ondernemers. Voor een deel hadden ze daar gelijk in. De overheid had jarenlang een 

orthodox-liberaal overheidsbeleid gevoerd, waardoor de boeren steeds hogere rentes 

waren gaan betalen op hun hypotheken. De deflatie die vanaf de jaren 1870 was 

ontstaan, werd door de overheid geduld, aangezien zij in het voordeel was van de 

grote industrie24. Zij konden immers profiteren van een sterkere valuta en zo meer geld 

verdienen aan de gestegen rentes op leningen. De Verenigde Staten was toch niet 

afhankelijk van hun export naar het buitenland, dus was een dure dollar geen 

probleem. De enorm geworden gemeenschappelijke markt van de Verenigde Staten 

werd door de overheid beschermd door torenhoge tolmuren, die zo effectief de 
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buitenlandse concurrentie buiten de deur wisten te houden25. De agrarische industrie 

werd echter niet beschermd door deze invoertarieven, waardoor zij was overgeleverd 

aan de wereldwijde markt, waarin bedrijven en consumenten nog maar weinig wilde 

betalen voor hun producten. Het gevolg daarvan was dus dat de boeren het onderste 

uit de kan moesten halen om de dure industriële machines te kunnen financieren, 

terwijl ze vervolgens zelf moesten rondkomen van een zeer lage verkoopprijs op hun 

producten.  

  Dit had tot gevolg dat veel landarbeiders genoodzaakt werden hun heil te gaan 

zoeken in de steden. Zo kon het aantal mensen dat in de steden leefde toenemen van 

tien miljoen in 1870 tot 54 miljoen in 1920. Het aantal steden dat meer dan 100.000 

inwoners telde, groeide daarmee van vijftien naar 68 en het aantal steden met meer 

dan 500.000 inwoners nam in een tijdsbestek van slechts 50 jaar toe van twee tot 

twaalf 26. Dit bracht dan ook een aantal uitdagingen met zich mee. Er moest op grote 

schaal voldaan worden aan het aanbrengen en voorzien in energie en verlichting, 

warmte, huizen en wegen, communicatiemiddelen, watervoorziening en riolering, die 

allemaal afhankelijk waren van elektriciteit. Er moest verder voldaan worden aan een 

grote vraag naar machines, werktuig, koperdraad, trams, kolen, staal, drukpersen en 

pijpleidingen27. Dit bood de ondernemer een grote hoeveelheid nieuwe kansen en 

zorgde er onder meer voor dat er een grote vraag kwam naar (goedkope) 

arbeidskrachten die aan het werk konden in de fabrieken. 

De Gilded Age: uitvinders, slimme ondernemers en visionairs 

 
Niet alleen de spoorwegen en de steden speelden een cruciale rol in de economische 

vooruitgang. Door het ontstaan van een nationale markt waren bedrijven veel 

grootschaliger geworden, waardoor er vanaf 1870 een grote vraag ontstond naar 

nieuwe uitvindingen die het productieproces konden verhogen en die de industrie 

zouden kunnen helpen om zich te moderniseren. Wat de economische ontwikkeling 

van de Verenigde Staten dan ook zeer goed uitkwam, was dat veel Amerikanen zeer 

innovatief bleken te zijn.  

  Zo deed Thomas Edison een groot aantal uitvindingen, waaronder de fonograaf 

en de elektrische gloeilamp, die hij in eigen beheer hield en verkocht. Samen met 

Samuel Insull richtte hij daartoe de (Edison) General Electric Company op, die 

uiteindelijk verantwoordelijk werd (en nog steeds is) voor een groot deel van de 

energievoorziening in de Verenigde Staten. Edison heeft tevens een rol heeft gespeeld 
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in de beginjaren van Henry Ford, de latere automagnaat. Deze werkte in zijn 

beginjaren als technicus in de Edison Illuminating Company28. Andere uitvinders die 

bekend zijn uit deze periode en een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in de 

ontwikkeling van de maatschappij zijn Alexander Graham Bell en Joseph Glidden, die 

verantwoordelijk waren voor de uitvinding van de telefoon (1876) en van het 

prikkeldraad (1873)29 30. Aan het begin van de twintigste eeuw zag ook de 

verbrandingsmotor het levenslicht31, die een belangrijke rol zou gaan spelen in het 

transport binnen de stad (metro’s en trams).   

  Wie niet zelf uitvindingen deden, maar wel gevoel hadden voor slim 

ondernemerschap, waren onder andere James Duke, Gustavus Swift, Andrew 

Carnegie en John D. Rockefeller.  James Duke had slim gebruik gemaakt van de 

sigaret-rolmachine die niet hijzelf, maar James Bonsack, een achttienjarige uitvinder 

uit Virginia, had ontwikkeld32. Deze machine gaf Duke de mogelijkheid gaf om 100.000 

sigaretten per dag te producerenen zijn onderneming op grote schaal uit te breiden. 

Zo slaagde hij er uiteindelijk in 1890 in om de vier grootste sigaretproducten van de 

Verenigde Staten samen te voegen in een bedrijf: de American Tobacco Company 33. 

Gustavus Swift had zijn succes te danken aan de ingenieur Andrew Chase, die hij de 

opdracht had gegeven om met een succesvol ontwerp te komen voor een (met ijs) 

gekoelde treinwagon. De uitvinding loste in één keer het hele probleem van het tekort 

aan vlees aan de Oostkust op. In het Westen, op zo’n 1500 kilometer van Chicago, 

liepen immers grote kuddes rond die nu met behulp van de spoorwegen gemakkelijk 

vervoerd konden worden naar het Oosten34. Omdat enkel het vlees vervoeren minder 

ruimte inneemt dan levend vee en de gekoelde treinwagon van Swift dit mogelijk 

maakte, zou ook hij erin slagen om een miljoenenbedrijf te realiseren: Swift & 

Company. Andrew Carnegie was als effectenmakelaar (broker) rijk geworden van 

commissies die hij kreeg voor het verhandelen van aandelen in de spoorwegindustrie. 

Van dat geld liet hij, na in 1872 in Londen de nieuwe Bessemerstaal productiemethode 

te hebben aanschouwd, een staalfabriek bouwen van een miljoen dollar35. Door de 

hoge vraag naar hoogwaardig staal in de tijd van opkomende industrieën en steden, 

bijvoorbeeld voor de bouw van bruggen, spoorwegen en een nieuw fenomeen: de 

wolkenkrabber - waarvan de Home Insurance Building in Chicago (1885) de eerste in 

de wereld is - kon Carnegie een miljoenenimperium opzetten in de Verenigde Staten. 

Datzelfde gold voor zijn tijdgenoot John D. Rockefeller. Al bij de aanboring van de 

eerste olieput in 1859, zag hij het belang van dit product in. Hij investeerde er zijn geld 
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in en stichtte uiteindelijk in 1870 zijn eigen Standard Oil of Ohio met een kapitaal van 

een miljoen dollar. Ondanks ferme concurrentie van andere bedrijven wist hij de slag 

te winnen en reeds in 1880 95% van de raffinagecapaciteit onder zijn beheer te 

brengen. Zijn bedrijf Standard Oil Company zou uiteindelijk het meest succesvolle 

(winstgevend) van allemaal blijken te zijn. Naast Duke, Swift, Carnegie en Rockefeller 

zou zo tevens het portret van Cooke, Gould, Vanderbilt, Morgan of Frick kunnen 

worden geschilderd van ondernemers die zeer succesvol waren gedurende de 

(tweede) industriële- en transportrevolutie in de Verenigde Staten36. 

Trustvorming en opkomst van de big business 

 
Behalve het profiteren van deze gunstige situatie, diende door de grote 

ondernemingen rekening te worden gehouden met het gegeven dat de eigen positie 

moest zien te worden geconsolideerd. Voor kleine ondernemingen was het welhaast 

onmogelijk geworden om nog op te boxen tegen de grote ondernemingen, daar de 

vernieuwingen in de economie vroegen om steeds grotere faciliteiten en 

productiecapaciteit37. Kleinere ondernemingen werden op grote schaal overgenomen 

door grotere ondernemingen, wat echter niet altijd de meest succesvol handelswijze 

hoefde te zijn. Dit wordt ook wel het horizontaal uitbreiden van bedrijven genoemd; 

men probeert dan zoveel mogelijk bedrijven uit dezelfde branche door middel van 

fusies onder hun hoede te krijgen. Vaak viel er echter al een hoop winst te halen uit 

het vergroten van de efficiëntie binnen het bedrijf38.   

  Illustratief hiervoor was de werkwijze van Frederick W. Taylor, die werkte als 

voorman en ingenieur bij de Midvale Steel Company in de jaren 1880. Hij was ervan 

overtuigd dat bedrijven hun kosten konden verminderen door simpelweg 

wetenschappelijk in kaart te brengen hoeveel tijd het kost om verschillende 

werkzaamheden uit te voeren. Hij experimenteerde met verschillende werkwijzen en 

ontwierp vijftien verschillende scheppen om te proberen de efficiëntie van het werk te 

vergroten. Het werken hield hij bij met een stopwatch, totdat hij de efficiëntie dermate 

had weten te vergroten dat hij zijn groep met 600 werknemers kon terugbrengen tot 

slechts 140. Snel zouden ook andere bedrijven zijn voorbeeld volgen39.   

  Een andere manier om de positie te kunnen consolideren, was het verticaal 

uitbreiden van de organisatie. Dit houdt in dat een bedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar 

andere terreinen van het bedrijfsproces. Gustavus Swift deed dit onder andere door 

naast de slacht en de verwerking (productie) ook boerderijen (grondstoffen), het 
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transport en de verkoop in zijn bedrijf onder te brengen. Zo kon het gehele 

productieproces worden gecontroleerd van het begin tot het eind en werden bedrijven 

minder vatbaar voor invloeden van buitenaf40. Naast de vleesindustrie deed deze 

ontwikkeling zich ook voor op andere industriële terreinen: ook in de sigaretten-, drank-

, metaal-, textiel-, olie-, agrarische en chemische industrie deden horizontale en 

verticale uitbreidingen zich voor.   

  Binnen tien jaar werd zo de concurrentie binnen verschillende bedrijfstakken 

volledig geëlimineerd en kon nog slechts één onderneming een hele economische 

sector beheersen. De zogenaamde zegeningen van de vrije markt, waar het 

bedrijfsleven zich vaak over uitsprak, was in werkelijkheid juist waar veel bedrijven 

voor vreesden. De gevaren van dit systeem, die de crisis in de jaren 1870 duidelijk 

zouden hebben aangetoond, wilde ondernemers juist de kop in zien te drukken door 

zoveel mogelijk hun machtspositie veilig te stellen in een monopolie (trust) of 

oligopolie. Daarin dicteerde één bedrijf, of een aantal zeer grote bedrijven de markt, 

waardoor er voor de ondernemers geen sprake meer was van heel grote risico’s 41. 

Het eerst was hiervan sprake in de industrie voor consumptiegoederen42. Rond 1880 

werd de markt voor staal, koper en goederen, bestemd voor de zware industrie, nog 

gedicteerd door de aanleg en exploitatie van de spoorwegen, de industrie voor 

kapitaalgoederen volgde pas later43. Daar was eveneens sprake van grootschalige 

uitbreidingen. Ondernemingen in de industrie voor kapitaalgoederen kochten landelijk 

op grote schaal mijnen op om zich te verzekeren van belangrijke grondstoffen en 

halffabricaten, ter voorkoming dat een concurrent er vandoor zou kunnen gaan met de 

toevoer aan (diverse) delfstoffen. Begin twintigste eeuw controleerden bijna al deze 

bedrijven hun eigen grondstoffen44. Dit was ook het geval bij bedrijven in de olie-, 

kunstmest-, metaal- (steenkool en erts), explosieven- en papierindustrie. Ter illustratie: 

naast Andrew Carnegie, de staalmagnaat, beheerste ook Henry C. Frick een groot 

deel van de industrie in metalen. In 1890 bezat hij 23.000 hectare aan steenkoolvelden, 

83 mijnen verspreid over het hele land, 2000 cokeovens en had hij 11.000 mijnwerkers 

in dienst45. In deze industrie bestond er dan ook een oligopolie, daar verschillende 

grote ondernemingen verspreid over het continent waren ontstaan. Dit gold dan ook 

voor de meeste industrieën. De enige uitzonderingen waren de olie-, suiker-, tabak- 

en graanindustrie. Zij hadden zich verenigd in één grote centrale maatschappij, die 

daarmee een monopolie wisten te vestigen46.  De monopolie (of trust) van John D. 

Rockefeller (Standard Oil Company) spreekt daarbij het meest tot de verbeelding. Hij 
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bezat tot wel 95% van alle olieraffinaderijen in de VS, had zijn eigen pijpleidingen en 

olietankwagons, beheerde en bezat zijn eigen pijpleidingen en olieopslag en 

produceerde zijn eigen olievaten47.   

  De industrie had zich op deze manier dusdanig vergroot, dat het economische 

landschap volledig was veranderd. In 1860 waren de leidende industrieën die van de 

katoenen stoffen, de houtindustrie, de schoenen- en laarzenfabricanten en de 

ondernemingen in graan. Rond 1900 was die positie ruimschoots overgenomen door 

de ijzer- en staalindustrie. De grootste industrie in 1860, die in katoen, had hetzelfde 

niveau als dat van de zijde-industrie in 1900, dat toen op de 25e plaats kwam48. Het 

Noordoosten en grote delen van het Middenwesten waren industrieel sterk ontwikkeld, 

terwijl het Westen en Zuiden erg achtergebleven waren. Zij zouden onberoerd gelaten 

worden tot de jaren 1940. Deze verhouding tussen Noord en Zuid was doelbewust in 

stand gehouden door de spoorwegtarieven dusdanig te manipuleren dat de hoge 

transportkosten investeringen in het Zuiden en Westen effectief wisten te 

ontmoedigen49. 

 De big business, gekscherend ook wel bigness genoemd, diende behalve het 

productieproces efficiënter te organiseren en zich horizontaal en verticaal uit te 

breiden, zich ook bedrijfsmatig te moderniseren. Daartoe ontstonden gespecialiseerde 

managers die verantwoordelijk werden voor slechts één aspect van de organisatie. Zo 

werden managers aangesteld die zich uitsluitend bezig hielden met de inkoop, 

productie, marketing en de financiering. Rond 1880 was hier nog uitsluitend spraken 

van geweest in de spoorwegindustrie en was dit fenomeen elders onbekend, in 1900 

was dit ondertussen de basisstructuur voor de (grote) Amerikaanse Company50. 

Reeds in 1890 produceerde de Verenigde Staten op industrieel gebied al net zoveel 

als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk samen51. Wanneer je nagaat dat in 1890 

slechts 125.000 Amerikanen (van de 63 miljoen) 50% van de nationale rijkdom bezat52 

en in 1900 ruim 50% van de totale productiecapaciteit van de Verenigde Staten in 

handen was van trusts53, dan geeft dat een goed beeld van de inmiddels gigantisch 

geworden machtspositie van de bezittende klasse en de big business. De 

reuzenfirma’s gingen echter gewoon ongestoord door met het centraliseren van 

ondernemingen. De meest spectaculaire centralisatie was met stipt die van John P. 

Morgan, een grote bankier en investeerder, die in 1901 het staalimperium van Andrew 

Carnegie overnam. Op een diner schoof Carnegie de prijs van zijn imperium op een 

briefje door aan Morgan: 492 miljoen dollar. Daarmee bracht J.P. Morgan in totaal 158 
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ondernemingen, waaronder de twee grootste staalfabrieken ter wereld, onder één dak 

in de United States Steel Company 54 55. 

De Holding Company en de rol van bankiers & financiers van Wall Street 

 
De grote ondernemingen vestigden veel (negatieve) aandacht op zich met deze fusies 

en centralisering. Veel arbeiders en ondernemers waren per slot van rekening 

slachtoffer geworden van de grootschalige ontslagronden en reorganisaties die de 

fusies met zich meebrachten. Ook werd er vanuit Washington steeds meer tegengas 

gegeven in de vorm van beperkende wetgeving. Hoewel met juridische trucjes veel 

van deze wetgeving kon worden ontdoken, creëerden de grote Companies een nieuwe 

manier om de markt te kunnen controleren en beheersen. Onder aanvoering van een 

advocaat van de Standard Oil Company van John D. Rockefeller, bedachten zij het 

principe van de holding company56. Deze bedrijfsconstructie oefende zelf geen bedrijf 

uit, maar bestuurde een reeks van andere ondernemingen door het in bezit nemen van 

een (kleine) meerderheid in andere bedrijven. Zo werden niet alle bedrijfstakken onder 

één dak gebracht, maar kwam enkel de bestuurslaag in handen van de grote 

ondernemingen. Zo kon met een minimum aan financiële middelen een maximum aan 

ondernemingen worden gecontroleerd en de schijn worden opgehouden dat 

verschillende bedrijven onafhankelijk van elkaar opereerden. Bedrijfsdirecteuren 

bouwden zo hun netwerk uit en zetelden in de raad van bestuur van verschillende 

(grote) bedrijven. Op zijn hoogtepunt zat de bankier J.P Morgan in de raad van 48 

verschillende bedrijven en had John D. Rockefeller 38 bestuursfuncties in 

verschillende ondernemingen57.   

  Zo bouwden ook banken en financiers op Wall Straat hun imperium uit en 

kregen zo (grote) belangen in verschillende monopolies. In de organisatiedrang van 

de ondernemers werden de ingewikkelde aandelentransacties in veel gevallen voor de 

rekening genomen van grote New Yorkse bankiers, die zo onmisbaar werden bij dit 

proces. Zij hadden zich eerder al begeven op het terrein van de spoorwegen. Door 

grootschalige fraudegevallen in de spoorweg-industrie, hadden de bankiers al hun 

controle gevestigd over de spoorwegfinanciën. Omstreeks 1890 werden alle 

spoorwegen beheerst door zes grote holdingcompanies. Vier daarvan werden beheerd 

door J.P. Morgan, de overige twee door een ander bankiershuis, Kuhn, Loeb & 

Company58. Door het afnemende belang van de spoorwegen en de opkomst van de 

steden, gaan de financiers van Wall Street ook een steeds groter belang spelen in 
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industriële ondernemingen die zich richten op consumptiegoederen en 

bouwmaterialen. De veranderingen in de economie voltrokken zich dan ook onder druk 

van Wall Street, waar kapitaal in overvloed voor handen is, in een steeds hoger 

tempo59. 

  De macht van de banken laten zich met twee gebeurtenissen goed illustreren. 

In 1897 was de goudreserve van de VS uitgeput, terwijl er voor liefst 129 miljoen dollar 

aan goud in de kluis van 26 New Yorkse banken lag. Een groep van bankiers, waar 

onder J.P. Morgan en August Belmont, redde de Verenigde Staten van een 

faillissement door goud te ruilen voor waardepapieren van de VS. Deze obligaties 

verkochten de bankiers overigens direct door, waardoor zij binnen een week 18 miljoen 

dollar winst hadden weten te maken60. Ook bij de Panic of 1907 was de invloed van 

de bankiers groot. Door een faillissement van een reeks grote bedrijven dreigde er een 

beurscrash, waardoor er een bankrun ontstond van investeerders en gewone 

Amerikanen om hun spaargeld van de bank te halen en veilig te stellen. Vele banken 

sloten daarop hun deuren, waardoor er een panieksituatie ontstond. Op initiatief van 

J.P. Morgan stelde een groep van invloedrijke bankiers uit New York orde op zaken 

door enorme hoeveelheden kapitaal te gebruiken om de omvallende banken te redden. 

Onder andere John D. Rockefeller zou zo’n 10 miljoen dollar van zijn fortuin hebben 

gestoken in een aantal banken van New York. Uiteindelijk werd zo een economische 

crisis, die had kunnen uitgroeien in een wereldcrisis, eigenhandig door de bankiers 

voorkomen. In ruil voor de steun van Morgan, stond president Theodore Roosevelt - 

juist bekend om zijn afkeer van de big business - toe dat hij de Tennessee Iron and 

Coal Company zou laten fuseren met de United States Steel Company van Morgan61. 

Deze gebeurtenis zou later aanzet geven tot de oprichting van de Federal Reserve in 

1913; de centrale bank van de Verenigde Staten. 

Economische machtsverschuiving: van Europa naar de VS 

 
In hoeverre was de Verenigde Staten door zijn enorme economische ontwikkeling 

daarmee ook direct een wereldmacht geworden? Omstreeks 1890 was de Verenigde 

Staten immers in industrieel opzicht al verreweg de sterkste natie ter wereld. Echter 

namen de Europese mogendheden de Verenigde Staten nog nauwelijks serieus. Zij 

hadden namelijk veel geld in de economie van het land geïnvesteerd, waardoor de VS 

een groot deel van haar bestaan afhankelijk is geweest van onder andere leningen uit 

Engeland en Frankrijk62.   
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  Dit zou echter veranderen met de deelname van de Verenigde Staten aan de 

Eerste Wereldoorlog in 1917. In totaal leende de VS ruim tien miljard dollar aan de 

Geallieerden. Dit legde dan ook de basis voor de hegemonie van de Verenigde Staten 

na de oorlog. President Woodrow Wilson had reeds in juli 1917 opgemerkt dat de 

Geallieerden aan het eind van de oorlog financieel in handen van de Amerikanen 

zouden zijn63. Met de oorlogsinspanningen van de VS vond er inderdaad een 

economische machtsverschuiving plaats, ten opzichte van Europa ging zij 

verhoudingsgewijs van negatief in 1913 naar licht positief van de jaren 1920. De 

Verenigde Staten financierden een groot deel van de geallieerde inspanningen in de 

oorlog en werd zo de crediteur van de Europese landen, in plaats van de debiteur64.   

  Rond 1920 had de Verenigde Staten 40% van de productie in steenkool en 70% 

van de productie in olie in handen en was door de gevolgen van de Eerste 

Wereldoorlog de natie geworden die wereldwijd de meeste producten verhandelde65. 

Daarmee was zij ontegenzeggelijk een economische grootmacht geworden. 
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Deel II: een grootmacht op politiek terrein 

De ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid vanuit een 

politiek-juridische invalshoek. 

 
Na een bloedige burgeroorlog (1861-1865) tussen de Noordelijke Staten 

(Amerikaanse Unie) en de Zuidelijke Staten (Confederatie) werden alle Staten officieel 

weer samengebracht met de voltooiing van de Reconstruction in 1877. Met het 

vertrekken van de laatste soldaten van de Unie uit de Zuidelijke Staten was de 

Verenigde Staten weer één geheel geworden1. Maar in hoeverre was zij daadwerkelijk 

(weer) een eenheid geworden? Kort na de burgeroorlog was het boegbeeld van de 

Verenigde Staten, de geroemde president Abraham Lincoln, immers bij een bezoek 

aan de opera vermoord. Hoe functioneerde het politieke apparaat van de Verenigde 

Staten na zijn dood, in de rest van de negentiende eeuw en aan het begin van de 

twintigste eeuw? Welke rol of invloed hadden de grote bankiers, industriëlen en 

(andere) zakenlieden op het functioneren van de overheid en in hoeverre hebben zij 

een bijdrage geleverd aan het uitgroeien van de Verenigde Staten tot een grote 

mogendheid? Daar hoop ik in dit hoofdstuk een antwoord op te zullen vinden. 

Het profiel van de Democratische- en Republikeinse partij in de 19e eeuw 

 
Het bijzondere karakter van de Democratische- en Republikeinse partij van de 

negentiende eeuw vraagt om een toelichting. Zij verschillen namelijk behoorlijk met de 

Democratische en de Republikeinse partij anno de 21e eeuw.   

  De Republikeinse partij was in de 19e eeuw voornamelijk een alliantie tussen de 

grote industriëlen van het Noordoosten en de rijke boeren van het Middenwesten, die 

eveneens konden rekenen op de steun van een groot deel van de voormalige 

oorlogsveteraren, die zich hadden verenigd in de Grand Army of the Republic.  

De partij zag zichzelf als de partij van de Unie en dus als de overwinnaars van de 

oorlog2. Daarnaast waren zij verantwoordelijk geweest voor de bevrijding van de 

slaven in het Zuiden en droegen daarmee het vaandel van de vrijheid.  

  De Democratische partij was in de 19e eeuw echter een stuk gevarieerder 

samengesteld dan die van de Republikeinen. Zij kon rekenen op de vaste steun van 

het Zuiden en had de stem van de arbeiders in de grote steden. Echter kon zij zich 

vaak ook verzekerd weten van de steun van de handelaren en bankiers uit het 

Noorden. De partij leunde namelijk sterk op haar ideologie om de rechten van de staten 
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te handhaven en te versterken, wat veel handelaren en bankiers wist aan te spreken. 

Hierdoor trad de partij tot het begin van de twintigste eeuw fel op tegen elk vorm van 

overheidsbemoeienis op federaal niveau.  

  Al met al kan worden gesteld dat de Republikeinse partij zijn steun vooral te 

danken had aan de welvarende klasse en dat de Democraten zich vooral verzekerd 

wist van de steun de arme klasse. In dat opzicht verschillen de partijen het minst met 

die van nu. Uitzondering op die regel zijn de voormalige slaven, die ondanks hun 

benarde situatie afhankelijk waren van de Republikeinen uit de het Noorden. Het was 

namelijk vooral de Democratische partij die zich verzet heeft tegen gelijke rechten voor 

de slaven. Toch bezaten beiden partijen ook veel aanhang onder mensen met 

verschillende (culturele) achtergronden en welvaartsniveaus, waardoor de 

verkiezingsprogramma’s van de Democraten en Republikeinen nauwelijks van elkaar 

te onderscheiden vielen. Om zoveel mogelijk stemmen te kunnen binnenhalen, 

presenteerden beide partijen een zeer ruim verkiezingsprogramma, wat verschillende 

lagen in de samenleving moest zien aan te spreken3. Iedere bevolkingsgroep 

beschikte zo min of meer over een politiek vetorecht, omdat elk van hen de doorslag 

kon geven bij de presidentiele verkiezingen. Rond verkiezingen werden de 

verkiezingsprogramma’s tijdelijk min of meer zelfs gelijk getrokken4, waardoor in de 

media vooral de nadruk kwam te liggen op het verleden en het privéleven van de 

kandidaten.  

De Reconstruction: het moeizame herstel van de Unie 

 
Na de moord op de Republikeinse president Lincoln (1865), die aan het hoofd had 

gestaan van de Amerikaanse Unie tijdens de burgeroorlog, brak er een moeilijke 

periode aan. Hij werd opgevolgd door zijn vicepresident, de Democraat Andrew 

Johnson. Lincoln had Johnson bij de verkiezingen in 1864, gedurende de oorlog, als 

zijn running mate gekozen om een vorm van nationale eenheid uit te dragen5, omdat 

Johnson een Democraat was en ook nog eens afkomstig was uit een van de Zuidelijke 

staten (Tennessee). Dat hij toetrad in het hoogste ambt van de Verenigde Staten in 

een moeilijke tijd, was een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Helaas 

waren deze omstandigheden wel van zulke aard dat ze hem duur zouden komen te 

staan. Hij was wat je noemt de man op de verkeerde plaats op het slechtst mogelijke 

moment. Johnson was niet bepaald geliefd bij zijn eigen partij en bij de Republikeinen 

was dat eveneens niet het geval. Hij was in geen enkel opzicht het politieke 
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zwaargewicht dat Lincoln was geweest. Het Congres achtte dan ook dat de tijd 

gekomen was om het Witte Huis naar zijn hand te gaan zetten.   

  Johnson probeerde als president vooral de lijn van zijn voorganger voort te 

zetten door erop aan te dringen dat de afvallige Zuidelijke staten snel moesten kunnen 

herintreden. Hij maakte gebruik van zijn recht om gratie te schenken aan voormalige 

rebellen en was bereid, indien zij een eed van trouw zouden willen afleggen op de 

Amerikaanse Unie, de Zuiderlingen hun bezittingen terug te geven. Hoewel hij geen 

gratie verleende aan dissidente overheidsfunctionarissen, hoge legerofficieren en 

rechters, stuitte Johnson op veel verzet van de Republikeinen6. Zij zagen de 

“veroordeling” van de opstandige staten heel anders voor zich. Conservatieve leden 

van de Republikeinse partij wilde dat de vroegere leidende klasse van het Zuiden hun 

macht zou worden ontnomen, omdat zij aanzet zouden hebben gegeven tot de 

opstand tegen de Unie.  

  De radicals, een andere invloedrijke fractie binnen de Republikeinse partij, wilde 

echter veel verder gaan dan dat. De Zuidelijke staten moesten hard gestraft worden 

en hoefden slechts beschouwd te worden als een veroverde provincie. De heroverde 

gebieden hoefden dan ook niet vanzelfsprekend teruggenomen te worden in de Unie, 

mits het Congres daar toestemming voor zou verlenen. De vrijgevochten slaven 

moesten tevens stemrecht en dezelfde burgerrechten krijgen als andere Amerikanen. 

Hoewel dit laatste erg vooruitstrevend lijkt te zijn, betreft het hier echter alleen 

persoonlijk gewin. Door middel van de ‘zwarte’ electoraat zou de Republikeinse partij 

eindelijk voet kunnen krijgen in het Zuiden, van oudsher een Democratisch bolwerk. 

Zo zouden de Republikeinen voor vele jaren verzekerd zijn van suprematie op 

nationaal niveau en zouden ze effectief de oude machtsbasis van de Zuidelijke 

aristocratische klasse kunnen ondermijnen7.   

  De publieke opinie sloeg steeds meer om in het voordeel van de radicals, vooral 

na een aantal zeer dubieuze beslissingen van president Johnson, die daarmee in 

direct conflict kwam met het Congres. Het Congres had het Freedmen’s Bureau, dat 

primair als taak had onder andere de bevrijde slaven in het Zuiden te helpen aan 

voedsel en zaaigoed, de bevoegdheid gegeven om iedere persoon die verdacht werd 

van het beroven van de burgerrechten van voormalige slaven, voor het gerecht te 

brengen. President Johnson sprak daartegen zijn presidentiele veto uit, omdat hij van 

mening was dat de federale overheid geen regels mag voorschrijven aan staten zolang 

zij nog niet zijn teruggekeerd in de Unie. Hij deed dit opnieuw in 1866, bij het voorstel 
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om ‘zwarten’ dezelfde rechten te geven als andere burgers. Nadat Johnson dit plan 

van tafel had geveegd, kwam het Congres terug met een alternatief voorstel om het in 

een amendement op de grondwet op te nemen. De president werd op deze manier 

succesvol gepasseerd en het veertiende amendement ging in werking op 28 juli 1868, 

nadat minstens 28 staten het amendement hadden geratificeerd.  

 De radicals hadden er echter genoeg van dat president Johnson steeds hun 

pad probeerde te doorkruisen en richtten daarom hun pijlen op enkele van zijn 

presidentiele bevoegdheden8. In 1866 werd allereerst zijn recht om nieuwe leden in 

het Hooggerechtshof te mogen benoemen ontnomen en een jaar later besliste het 

Congres dat de president zijn legerorders voortaan eerst moest laten goedkeuren door 

de opperbevelhebber.  

  Het politieke conflict bereikte een hoogtepunt in 1867, nadat het Congres had 

ingestemd met de Tenure of Office Act. Deze wet, die Johnson wederom had 

geprobeerd te verijdelen, bepaalde dat de president een overheidsfunctionaris niet 

langer uit zijn functie kon ontheffen, als de benoeming ervan was goedgekeurd door 

de Senaat. De radicals, die na de verkiezingen (voor het Huis van Afgevaardigden) 

van 1866 een grote overwinning hadden behaald, wilden zo hun bondgenoten in de 

regering tegen de president kunnen beschermen9. Toen een van hun belangrijkste 

bondgenoten, de minister van oorlog Edwin M. Santon, door Johnson werd vervangen 

door Ulysses S. Grant - waarmee hij direct inging tegen de bepalingen van de Tenure 

of Office Act - stelde het Huis van Afgevaardigden een impeachmentprocedure tegen 

hem in werking. Deze werd op een haar na niet gewonnen door de radicals; zij kwam 

slechts één stem tekort voor een benodigde twee-derde-meerderheid. Dit had te 

maken met het feit dat zeven conservatieve Republikeinen hadden meegestemd met 

de twaalf Democraten. De voormalige vicepresident Johnson zou anders namelijk zijn 

opgevolgd door Benjamin Wade, aangezien de president van de Senaat de volgende 

is in de lijn van opvolging. Wade was een uitgesproken radical, waardoor de 

conservatieve Republikeinen er meer voor voelden om Johnson zijn termijn te laten 

afmaken.  

  De machtspositie van de president was door het presidentschap van Andrew 

Johnson dusdanig verzwakt, dat deze gedurende de rest van de negentiende eeuw 

een geheel andere betekenis zou krijgen. De voormalige oorlogsgeneraal en 

Republikein Ulysses S. Grant volgde Johnson op als president en koos er wijselijk voor 

een meer gematigdere koers te varen. Hij diende twee bewogen termijnen, waarna zijn 
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opvolger Rutherford B. Hayes, eveneens een Republikein, definitief een einde maakte 

aan de Reconstruction in 1877 met het terugtrekken van de laatste federale troepen 

uit de laatste twee Zuidelijke staten10. 

Een bescheiden en onmachtig federaal bestuur 

 
Door de overwinning van de vertegenwoordigers van het Congres op president 

Johnson, was de machtsbalans succesvol in het voordeel van de wetgevende macht 

uitgevallen. Het Congres zou daarom, als vertegenwoordigers van het volk, de rest 

van de negentiende eeuw de baas zijn in de Verenigde Staten. Het gevolg daarvan 

was dat de Democraten en de Republikeinen elkaar stevig in een politieke deadlock 

namen. Dit betekende dat geen van beide partijen bereid was om de ander in de 

gelegenheid te stellen om alleen te regeren.  

  Hoewel tussen 1860 en 1900 de president vrijwel uitsluitend (op slechts twee 

keer na) werd geleverd door de Republikeinen, waren de presidentiele verkiezingen 

altijd wel erg spannend. Echter, tussen midden jaren 1870 en 1895, hadden de twee 

partijen nagenoeg een gelijke hoeveelheid vertegenwoordigers in de Senaat en het 

Huis van Afgevaardigden. De Democraten overheersten met een kleine marge in de 

meeste jaren het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen deden dat in de 

Senaat. Het gevolg hiervan was dat de Republikeinen wetsvoorstellen van een 

Democratisch Huis en president kon blokkeren, terwijl het Democratische Huis dit ook 

kon doen met de wetsvoorstellen van een Republikeinse president. Dit stond de 

daadkracht van de overheid in deze periode dan ook bijzonder in de weg.   

  De functie van president, vandaag de dag toch vaak gezien als de meest 

invloedrijke bestuursfunctie op aarde, was daarmee op het tweede plan komen te 

staan en werd effectief in bedwang gehouden door de twee partijen. Het was dan ook 

nagenoeg ondenkbaar dat de president nog een leiderschapsrol zou kunnen vervullen. 

De president diende zich naast zijn taken als hoogste legerleider en diplomaat te 

beperken tot het administreren van nieuwe wetten en het uitbrengen van een jaarlijks 

rapport (State of the Union) aan het Congres, waarin hij wel zijn visie en ideeën uiteen 

mocht zetten voor het nieuwe jaar11.   

  Ook het gevoerde buitenlands beleid van de Verenigde Staten in de 

negentiende eeuw was alles behalve imposant. Behalve de Monroe-doctrine (1823), 

waarin de VS verklaart had elke vorm van Europese bemoeienis op het Westelijk 

halfrond te zullen afkeuren en pas in te grijpen wanneer de kort daarvoor onafhankelijk 
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geworden landen in Zuid-Amerika in hun bestaan zouden worden bedreigd, was er 

van een buitenlandse politiek nauwelijks sprake. Er was wel een ministerie van 

Buitenlandse Zaken en een diplomatieke dienst, maar die waren een zeer beperkte 

omvang. De Verenigde Staten beschikten namelijk niet over een professioneel 

getraind leger, moderne vloot of de middelen om een noemenswaardige buitenlandse 

politiek te kunnen voeren12.   

  Illustratief voor het gebrek aan een gedegen en staand nationaal leger waren 

de Great Railroad Strike in 1877. Op het hoogtepunt van de crisis in de jaren 1870 

waren de werknemers van de spoorwegen massaal in staking gegaan na het bericht 

dat hun salaris met 10% zou worden verlaagd. Uit onvrede hadden de stakende 

werknemers tal van locomotieven onklaar gemaakt en het spoorwegdepot laten 

blokkeren. De plaatselijke politie van Martinsburg (één van de steden waar werd 

gestaakt) was niet opgewassen tegen de grote woedende menigte, waarop de 

directeur van de spoorwegmaatschappij de hulp inriep van de gouverneur van West-

Virginia. Deze stelde de staatsmilitie ter beschikking, maar deze bleek eveneens niet 

in staat te zijn om de staking te kunnen beëindigen. Daarop deed de gouverneur van 

West-Virginia een beroep op de net gekozen Republikeinse president Rutherford 

Hayes, met een verzoek om federale troepen te sturen. Hayes moest de gouverneur 

echter teleur stellen, daar de meeste troepen in het Westen in gevecht waren met 

indianen en het Congres geen geld had om nog meer de troepen te kunnen 

bekostigen13. J.P Morgan, August Belmont en andere bankiers boden de overheid geld 

te leen aan om alsnog de National Guard te kunnen laten uitrukken. Kort na het 

arriveren van de Guard in Martinsburg reden de treinen weer 14. Waar het dus op neer 

komt is dat de financiële zakenlieden de federale overheid betaalden om een staking 

te breken die hen zakelijk niet goed uitkwam en hen dus persoonlijk raakte. Veel 

bankiers hadden immers financieel een hoop te verliezen, als de treinen niet in staat 

zouden zijn om te rijden. Dat de overheid afhankelijk was van leningen van 

particulieren om een leger te kunnen bekostigen is opmerkelijk, maar vooral tekenend 

voor de bescheiden omvang van het Amerikaanse leger. 

Louche business en de ondemocratische aspecten van het bestuur 

 
In de periode na de Reconstruction ontstond in de Zuidelijke staten de Solid South, dat 

ook wel het Zuidelijke blok wordt genoemd. In veel van staten van de voormalige 

Confederatie ontstond een één-partijsysteem, waarin de Democratische partij het voor 



32 
 

het zeggen had. De partij werd gedomineerd door mannen met grote landgoederen 

die deel uitmaakten van de Big Business15. Het één-partijsysteem was in de Verenigde 

Staten niet nieuw, daar het in de staat South-Carolina al veel langer had bestaan. Voor 

inwoners van South-Carolina was het zelfs niet toegestaan om zelf te stemmen bij de 

presidentsverkiezingen, dat werd van oudsher gedaan door het Huis van 

Afgevaardigden van de staat. Daarmee was South-Carolina overigens wel de enige 

staat van de toen 33 staten van de Verenigde Staten waar dit werd gedaan16. De Solid 

South was overigens behoorlijk solide: tussen 1876 en 1913 stemde de veertien 

Zuidelijke staten in 23 presidentiele verkiezingen slechts dertien keer voor een andere 

partij (4%). Daarmee was het Zuiden in deze periode een echt bastion van de 

Democratische partij.  

  Een ander twijfelachtig aspect van het politieke bestuur in de negentiende eeuw 

was het patronage system. Dit systeem, wat gekscherend ook wel het bedorven 

systeem (spoils system), laat zich het beste uitleggen met behulp van het credo dat 

the winner takes it all. Wanneer er sprake was van een verkiezingsoverwinning op 

federaal-, staat- of stadsniveau, dan was het gebruikelijk dat de overwinnaar (de 

president, gouverneur of burgemeester) de mogelijkheid kreeg om zich verschillende 

overheidsfuncties toe te eigenen en te verdelen onder zijn loyale partijleden17. Door 

middel van het patronage system wisten de partijbazen zo vrij eenvoudig hun politieke 

machines bijeen te houden, doordat zij trouwe partijleden kon belonen met tal van zeer 

begeerde overheidsfuncties. In ruil voor deze gunst kregen de bosses een deel van 

het salaris van de overheidsfunctionarissen, die goed konden worden gebruikt als 

financiering van de verkiezingscampagnes. De machines kregen tevens geld van 

individuele zakenlieden en coöperaties in ruil voor politieke gunsten, zoals het 

aannemen van door hen gewenste wetten18. Wie daar onder andere gebruik van zou 

hebben gemaakt, was de uitvinder Thomas Edison. Hij zou politici in New Jersey 1000 

dollar in het verschiet hebben gesteld wanneer zij hem in ruil daarvoor gunstige 

wetgeving zouden bezorgen19. Het patronages system werkte zo op grote schaal 

inefficiëntie en corruptie in de hand. De meest gewilde overheidsfuncties waren die 

van overheidsinkoper of als uitvoerder van overheidscontracten. Het inkopen van 

goederen en uitgeven van overheidscontracten werd zo een andere vorm van 

belangenverstrengeling, waar voornamelijk de Big Business van profiteerden. Zo werd 

in de jaren 1890 door een hoge functionaris van het Ministerie der Posterijen (Post 

Office Departement) de opdracht gegeven aan postkantoren in het hele land, om de 
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klokken te kopen die afkomstig waren van een van zijn politieke relaties20.   

De dubieuze verwevenheid van het bedrijfsleven en de politiek kwam in 1871 en 1872 

aan het licht bij twee grootschalige schandalen. In 1871 werd de New Yorkse politieke 

boss William M. Tweed opgepakt op verdenking van belangenverstrengeling en 

corruptie. Hij zou naar schatting tussen 1868 en 1871 in totaal 200 miljoen dollar 

hebben buitgemaakt door grootschalige overheidsprojecten op te zetten en die 

vervolgens te laten uitvoeren door de bedrijven die hem daar het meeste voor wilde 

betalen21.  

  Een jaar later vond er een schandaal plaats in de spoorwegindustrie: het Crédit 

Mobilier. De investeringsbank, die gestart was door George F. Train, een ondernemer 

en onafhankelijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 1872, en Thomas C. 

Dunant, de vicepresident van de Union Pacific Railroad, wisten op frauduleuze wijze 

de Amerikaanse federale overheid voor vele miljoenen dollars op te lichten. Train en 

Dunant hadden Crédit Mobilier opgericht om behalve de opdracht voor de aanleg van 

de spoorweg ook de financiering ervan in handen te krijgen. Toen zij in die opzet waren 

geslaagd, werden zij onbedoeld door de Amerikaanse overheid in de gelegenheid 

gesteld om hun eigen project te financieren. De oplichters betaalden zichzelf 

systematisch teveel uit, waardoor zij grof geld konden verdienen over de rug van de 

overheid. Toen dit schandaal aan het licht kwam, werd er door het Huis van 

Afgevaardigden een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van maar liefst acht 

vertegenwoordigers van de Senaat. Uit een ander onderzoek, dat werd uitgevoerd 

door het ministerie van Justitie, kwam naar voren dat meer dan 30 afgevaardigden van 

zowel de Democraten als de Republikeinen aandelen hadden ontvangen van Crédit 

Mobilier in ruil voor het succesvol behartigen van hun belangen in de politiek. Onder 

hen bevonden zich de vicepresident Schuyler Colfax en de voorzitter van het Huis van 

Afgevaardigden, James G. Blaine22. Van de dertien Congresleden die zich schuldig 

hadden gemaakt aan illegale praktijken, werden er slechts twee uit hun functie 

ontheven.   

  De zeer beperkte consequenties die daarmee verbonden werden aan de 

resultaten van deze onderzoeken, maken pijnlijk duidelijk hoe gemakkelijk het 

rechtssysteem en de federale overheid de betrokkenen bij dit schandaal lieten 

wegkomen. Vooral als je nagaat dat de Republikein James A. Garfield - die betrokken 

was bij het schandaal - in 1880 nog geheel zonder problemen de president van de 

Verenigde Staten kon worden.  
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Het sociaal-darwinisme en de romantiek van de American Dream 

 
De heersende politieke opvatting vanaf midden negentiende eeuw was die van het 

sociaal-darwinisme, afgeleid van het bekende werk van Charles Darwin over de 

evolutie en het ontstaan van verschillende (dier)soorten. Zijn theorie, die van The 

survival of the fittest (overleven van de beste), speelde een belangrijke rol in de manier 

waarop veel ondernemers hun acties konden rechtvaardigen. Het sociaal-darwinisme 

gaat ervan uit dat een vrije vorm van competitie de best mogelijke manier is om te 

komen tot een sterke gemeenschap. Zo zou volgens deze theorie uiteindelijk alleen 

de sterksten overblijven, wat de samenleving alleen maar ten goede zou kunnen 

komen. Ingrijpen - zoals de overheid deed in de economie - in de strijd om de sterkste 

te zijn, werd dan ook gezien als het dienen van het belang van de zwakkeren in de 

samenleving, wat op de langere termijn alleen maar zou kunnen leiden tot 

ondermijning van het algemeen belang23.   

  Vanuit deze opvatting werd het principe van de laissez faire geboren. De 

overheid diende zich volledig afzijdig te houden van bemoeienis in de economie. Het 

vrije ondernemerschap moest de ruimte krijgen van de overheid, de vrije markt 

behoorde immers tot het grootste gemeengoed van de Verenigde Staten. Dit werd 

beaamd door Carnegie, Rockefeller en andere ondernemers, die van het sociaal-

darwinisme hun referentiekader maakten. Zij waren openlijk gekant tegen iedere vorm 

van overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. Dat is op zijn minst opmerkelijk te 

noemen, omdat deze ondernemers ondertussen veel profijt hadden van de hoge 

invoerrechten, die door de overheid waren ingesteld op buitenlandse (industriële) 

goederen. Dit beschermde hen succesvol tegen voornamelijk de concurrentie uit 

Europa24.  

  Wie een invloedrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding van het sociaal-

darwinisme en betekenis heeft gegeven aan het idee achter de American Dream, was 

de schrijver Horatio Alger. Hij was ervan overtuigd dat iedere gewone man, mits deze 

beschikte over genoeg energie en doorzettingsvermogen (The fittest), in staat was om 

in het competitieve systeem te kunnen slagen (Self-made man). Deze overtuiging 

vertaalde hij in veelzeggende titels als Brave and bold, Paddle your own canoe Fame 

and Fortune, Only an Irish Boy en Telegraph Boy. Zijn in totaal 131(25) publicaties waren 

zeer populair en vonden gretig aftrek door het Amerikaanse volk, ondanks dat de 

strekking van zijn verhalen altijd hetzelfde waren. Als je maar hard werkt, sober leeft, 
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je afhoudt van drank en roken, vroeg opstaat en laat naar bed gaat en gelooft dat je 

inspanningen beloont zullen worden, zal je daadwerkelijk eigenhandig je geluk kunnen 

afdwingen. De miljoenen exemplaren die Alger verkocht, suggereren dat hij daarmee 

een behoorlijk invloed had op het denken van het Amerikaanse volk26, maar in 

werkelijkheid viel die invloed wel mee. Veel Amerikanen juichten weliswaar de ideeën 

van het sociaal-darwinisme toe, maar waren er tegelijkertijd niet rouwig om dat de 

overheid zich zo nu en dan bemoeide met het functioneren van de vrije markt27. Men 

zag in het ontstaan van de vele trusts in de jaren 1880 het resultaat van een 

samenzwering die erop gericht was de ondernemingsvrijheid om zeep te helpen. De 

(economische) vrijheid, die veel Amerikanen nauw aan het hart ligt, behoorde volgens 

hen de vrijheid te bieden dat een ieder de mogelijkheid heeft om handel te drijven. Het 

bestaan van veel kleine(re) bedrijven zou dan ook beter bij dat ideaal passen dan grote 

trusts, die in dat licht bezien dan ook door veel Amerikanen werd beschouwd als een 

bedreiging en de vijand van het algemeen welzijn28.   

  Ook in de literatuur ontstond steeds meer kritiek op het sociaal-darwinistische 

principe. Zo beschreef Henry George in zijn boek Progress and Poverty (1879) de 

groeiende kloof tussen rijk en arm, die volgens hem veroorzaakt werd door de 

monopolie van grote ondernemers op de grond in de Verenigde Staten. Volgens hem 

konden zij buitensporig hoge huurprijzen vragen die daardoor maar weinig boeren 

konden betalen. De huur maakte landarbeiders zo tot slaven. George bepleitte daarom 

dat de overheid een belasting op grondbezit moest aannemen, omdat die volgens hem 

alle andere belastingen overbodig zou kunnen maken. Het boek van George werd 

wereldwijd een succes en werd alleen al in de VS meer dan twee miljoen keer verkocht, 

een enorm aantal voor die tijd. De invloed van zijn werk was groot, vooral omdat veel 

Amerikanen herkenning vonden in de morele afwijzing van de invloed waarover de 

grote ondernemers beschikten.   

  Dit alles gold ook voor het werk van Lester F. Ward, die in Dynamic Sociology 

(1883) frontaal de aanval opende op de toepassing van de evolutietheorie op de 

menselijke samenleving. Hij was het er niet mee eens dat de wetten van de natuur 

zogezegd ook zouden gelden op de samenleving, aangezien de mens volgens hem 

bewust invloed uitoefent op haar bestaan en zo ook vorming kan geven aan het proces. 

Zij die volgens hem juist het hardst riepen dat de overheid zich niet moest bemoeien 

met het functioneren van de samenleving, waren juist degene die het vaakst en met 

succes een beroep deden op de overheid. In de vorm van hoge tolmuren, 
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spoorwegsubsidies en grote hoeveelheden grond waren het volgens hem toch juist de 

grote ondernemers geweest die zich gesteund hadden geweten van bemoeienis van 

de overheid 29.  

  Het is dan ook moeilijk te zeggen of het leidende gedachtegoed echt in het 

voordeel is geweest van de Big Business. In ieder geval waren veel Amerikanen van 

mening dat het ondernemerschap de ruimte moest krijgen, waardoor ondernemers als 

Carnegie en Rockefeller het waarschijnlijk ook zover hadden kunnen brengen. Zij 

werden aanvankelijk gezien als voorbeelden en als de belichaming van de American 

Dream, hoewel, met uitzondering van Carnegie nagenoeg, niemand het daadwerkelijk 

van de onderste klasse van de samenleving wist te schoppen tot de top van de 

samenleving. Veel van de succesvolle ondernemers van de negentiende eeuw waren 

reeds afkomstig uit de betere milieus, waardoor de American Dream toch vooral een 

romantische voorstelling was van een niet bestaande werkelijkheid. De sociale 

mobiliteit in de Verenigde Staten was naar alle waarschijnlijkheid groter dan in het 

(overwegend) aristocratische Europa, maar het aantal mensen dat daadwerkelijk van 

onderaf de top wist te bereiken was uitermate klein30.   

  Toen men doorkreeg dat de grote concentratie van bedrijven een grote 

bedreiging voor de vrijheid begon te vormen, keerden de Amerikanen zich af van de 

grote trusts en maande zij de overheid om ertegen in actie te komen. 

De federale overheid vs. de Big Business 

 
De strijd voor een eerlijker en integere overheid begon aan het eind van de jaren 1870 

steeds meer aan terrein te winnen. De roep om verandering werd alsmaar luider. De 

Republikeinse president Ulysses S. Grant, wiens presidentschap bol had gestaan van 

de schandalen (o.a. Crédit Mobilier), trad in 1877 terug na het volmaken van zijn 

tweede termijn om plaats te maken voor de Republikein Rutherford B. Hayes. Deze 

had de verkiezingen van 1877 ter nauwer nood gewonnen, hoewel hij 250.000 

stemmen minder had gekregen (popular vote) dan zijn tegenstander - de Democraat 

Samuel J. Tilden - won hij de verkiezing met slechts één kiesman verschil (electoral 

vote)31. De verkiezingsuitslag had de toon gezet voor Hayes: het volk wilde 

verandering. Hayes schaarde zich aan de zijde van het volk en begon met de verdeling 

van overheidsposten onder personen die daar op basis van verdiensten (merit) het 

meeste recht op hadden, tot grote ergernis van zijn eigen Republikeinse partij. Hij 

volgde daarmee het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland, waar een dergelijk systeem 
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van oudsher had bestaan voor het benoemen en aanstellen van 

overheidsfunctionarissen. Hayes zei daarover dat hij alleen aanstalten zou maken om 

een functionaris te vervangen, als dat ten goede zou komen aan het functioneren van 

de regering. Dit zou volgens hem dan ook niet meer gebeuren om politieke redenen. 

Verder doorbrak en verbood hij het om financiële bijdragen te leveren aan de politieke 

bosses en machines en verklaarde dat het niet langer toegestaan was dat leden van 

de overheid zich bezig zouden houden met verkiezingscampagnes32. Hij toonde zich 

daarmee als een behoorlijk progressieve president, maar bleek op andere terreinen, 

vooral op sociaal-economisch vlak, een stuk conservatiever te zijn. Zo bleek bij de 

Great Railroad Strike in 1877, die hij zonder pardon hardhandig liet beëindigen. Ook 

probeerde hij met een presidentieel veto wetgeving te blokkeren die ertoe bedoeld was 

om een betere economische positie voor kleine boeren en ondernemers te 

bewerkstelligen (Bland-Allison Act). Deze wet moest het mogelijk maken om weer een 

kleine hoeveelheid zilver in omloop te brengen, waardoor de waarde van de dollar zou 

dalen. De wet kwam er desondanks doorheen, onder andere op aandringen van zijn 

eigen partijgenoten. Dit was later de reden dat Hayes ervoor zou kiezen om het bij één 

termijn in het Witte Huis te laten.   

  De opvolger van Hayes - die gekozen werd in een verkiezing waarin 

omkopingen de normaalste zaak van de wereld leek te zijn33 - was de Republikein 

James A. Garfield. Met een minimale marge van slechts 39.000 stemmen(popular 

vote), maar een veel ruimere electorale verkiezing had hij de verkiezingen van 1881 

weten te winnen. Slechts vier maanden na zijn verkiezing werd hij echter door een 

fanatiek aanhanger van de Confederatie vermoord. Zijn opvolger, zijn vicepresident 

Chester A. Arthur bleek evenals Hayes voorzichtig wat zaken te willen veranderen.  

  Een enorme overwinning behaalde hij op de Big Business door de Pendleton 

Civil Service Reform Act (1883) aan te nemen, dat het patronage system zou 

vervangen dor het merit system. Voortaan werden dienaars van de overheid niet meer 

gekozen op basis van hun loyaliteit aan een partij, maar op basis van hun verdiensten 

en hun kwaliteiten. Verder spoorde hij het Congres aan om de gedateerde 

invoerrechten op industriële goederen (onveranderd sinds de burgeroorlog) aan te 

passen en de spoorwegen meer onder federaal beheer te brengen zodat de 

(oneerlijke) tarieven beter konden worden gereguleerd. Het Congres liep echter niet 

warm voor de ideeën van Arthur en dus kreeg hij niet veel meer voor elkaar gedurende 

zijn termijn dan de Pendleton Civil Service Reform Act. Het bleef er dan ook bij één, 
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de Republikeinse partij gaf er de voorkeur aan in 1884 James G. Blaine (betrokken bij 

het Crédit Mobilier schandaal) te nomineren als hun kandidaat voor het 

presidentschap34. 

  Het werd echter niet James G. Blaine, maar Grover Cleveland, de Democraat 

die de verkiezing op een haar na wist te winnen. Naar alle waarschijnlijkheid had 

slechts één staat en één bevolkingsgroep daartoe aanleiding gegeven: de Ierse 

katholieken uit New York, die massaal achter Cleveland waren gaan staan. Het 

scheelde slechts 1.149 stemmen in die staat, waardoor niet Blaine, maar Cleveland 

president werd35. Cleveland kwam allereerst in 1884 met het voorstel om de Australian 

ballot in te voeren. Dit houdt in dat niet langer het partijapparaat verantwoordelijk is 

voor het vervaardigen van stembiljetten, maar de overheid dit als taak heeft. Verder 

werden stemmen voortaan in het geheim uitgebracht, in een stemlokaal zonder het 

toeziend oog van een politieke boss. In 1888 ratificeerde de eerste staat het voorstel, 

de laatste staat deed dit in 189136. In 1887 behaalde Cleveland zijn grootste succes 

met de Interstate Commerce Act, een wet die een federale commissie in het leven riep 

die toezicht moest houden op eventuele malafide praktijken op het spoor. Zij kreeg 

daarvoor de bevoegdheid om in te grijpen in de hoogte van de spoorwegtarieven als 

die te hoog bleken te zijn37. Dit was een enorme slag in het voordeel van de overheid, 

die nu de middelen in handen kreeg om de spoorwegen aan banden te leggen. De 

spoorwegmaatschappijen verlaagde namelijk in slechtere tijden, aangemoedigd door 

financiële giften en in samenspraak met ondernemingen, de spoorwegtarieven. 

Hierdoor profiteerden de spoorwegmaatschappijen en (grote) ondernemingen van een 

voordeel waar bijvoorbeeld de agrarische sector geen gebruik van kon maken38. Aan 

dit soort oneerlijke en schimmige praktijken werd met de Interstate Commerce Act 

succesvol een einde gemaakt en daarmee was de wet het eerste grote succes in het 

beëindiging van onwenselijke praktijken in het bedrijfsleven.  

  Onder de Republikeinse president Benjamin Harrison, de opvolger van 

Cleveland in 1889, werd een tweede grote overwinning van de overheid op de Big 

Business geboekt met de aanname van de Sherman Antitrust Act in 1890.  

Althans, daar leek het aanvankelijk op. De Sherman Act verbood elk contract en elke 

aaneensluiting van bedrijven in de vorm van kartels of vergelijkbare constructies. Ook 

staat in de wet vermeld dat samenzweringen verboden zijn wanneer zij op onredelijke 

wijze de handel beperken. De wet was van toepassing op handel tussen Amerikaanse 

staten onderling en de handel met het buitenland. Overeenkomsten tussen bedrijven 
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in de vorm van prijsafspraken om de markt onderling te verdelen, werden daarmee 

beschouwd als wetsovertredingen die strafrechtelijk vervolgd zouden worden39.  Al in 

1892 deed de eerste zaak zich voor die de nieuwe Sherman Act op de proef stelde. In 

dat jaar kocht de American Sugar Refining Company een meerderheidsbelang bijeen 

door de vier grote suikerraffinaderijen in de staat Pennsylvania samen te brengen in 

haar trust. De consequentie hiervan was dat daarmee 98% van de productie in suiker 

in handen kwam van het bedrijf. De regering vond dat onacceptabel en besloot in te 

grijpen door middel van de Sherman Act. De uitspraak van het Hooggerechtshof 

(Supreme Court) in 1895 in de zaak US v. E.C. Knight Company luidde dat volgens 

het Hof niet in strijd met de wet hadden gehandeld. De argumentatie van het 

Hooggerechtshof was dat het in de Sugar Trust Case niet ging om een 

handelsmonopolie, maar om een productiemonopolie.   

De Sugar Trust had nu weliswaar een monopolie in één staat in handen gekregen, 

maar dat betekende volgens het Hof niet direct dat daarmee ook het interstatelijk 

handelsverkeer moedwillig werd ingeperkt. De uitspraak van het Hooggerechtshof was 

vernietigend voor het verdere functioneren van de Sherman Act, niet alleen omdat de 

wet daarmee zijn functie had verloren om trustvorming tegen te gaan, maar ook omdat 

zij juist werd gebruikt om de trustvorming te kunnen versterken.   

  Doordat juristen handig gebruikt wisten te maken van de Sherman Act, konden 

zij de verdere trustvorming, fusies en holdings juist rechtvaardigen. In een tijdsbestek 

van vijf jaar werden niet minder dan driehonderd nieuwe kartels gevormd aan de hand 

van de wet die dat juist had moeten voorkomen40. Het Hooggerechtshof deed daar nog 

een schepje bovenop, door bij de vorming van vakbonden in de jaren 1890 de 

arbeidsorganisatie wél gelijk te stellen aan een trust en dus strafbaar te stellen in lijn 

van deze wet41. Hetzelfde deed het Hof met de Pullman strike, een grote 

spoorwegstaking in 1894, omdat deze het handelsverkeer tussen staten teveel 

belemmerde42. De wet schoot daarmee zijn doel volledig voorbij en functioneerde 

aanvankelijk contraproductief in de strijd van de overheid om de Big Business te 

kunnen stuiten. Het is opmerkelijk dat er wetgeving zoals de Interstate Commerce Act 

en de Sherman Act ontstond in de Verenigde Staten, daar er in Europa nooit sprake is 

geweest van dergelijke wetgeving. Dit geeft aan dat de Amerikanen veel waarde 

hechten aan het pre-industriële waardenpatroon43, of dat de veranderingen in de 

samenleving zich in zulke grote snelheid voordeden dat het reactionaire gevoelens 

opriep onder de Amerikaanse bevolking die de politiek onmogelijk kon negeren. 
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Richard Hofstadter, één van de meest toonaangevende Amerikaanse historici van de 

twintigste eeuw, is van mening dat de Sherman Act van 1890 niets anders was dan 

een gebaar van slimme politici. Zij zouden naar de kiezers de schijn hebben willen 

ophouden dat zij daadkrachtig optrad tegen de trusts, terwijl er in werkelijkheid slechts 

sprake was van een ceremoniële concessie44.  

  Hoe dan ook, een groot deel van het volk was en bleef ontevreden en begon 

zich rond 1890 dan ook steeds meer in een politieke zin te verenigen. Verschillende 

presidenten hadden voorzichtig geprobeerd actie tegen de Big Business te 

ondernemen, maar slaagden daar elke keer slechts deels in. De roep om een 

daadkrachtigere overheid werd dan ook steeds luider. 

De opkomst van het Populisme en de Progressive Movement 

 
Van wie allereerst wat in een verenigingsvorm werd vernomen, waren de boeren. Zij 

waren al sinds de crisis in de jaren 1870 in opstand gekomen tegen diverse mistanden 

in de economie en het politieke functioneren. Hier betrof het echter nog vaak 

individuele acties of acties van kleine groepen. Vanaf de jaren 1880 begonnen boeren 

zich steeds meer te verenigen in corporaties. Zo kwamen zij in steeds grotere getalen 

onder andere in het verweer tegen de manipulatie van de spoorwegtarieven, het 

centralisatieproces van de corporaties en de aanhoudende deflatie van de 

Amerikaanse dollar45. Hierbij mag niet het misverstand bestaan dat de industrialisatie 

succesvol een einde had weten te maken aan de grote omvang van de agrarische 

sector in de Verenigde Staten, integendeel. Tussen 1860 en 1900 waren het aantal 

boerderijen in de VS juist verdrievoudigd46, terwijl het inwonertal van de Verenigde 

Staten ‘slechts’ was verdubbeld en veel van de immigranten in de steden aan de 

Noordoostkust bleven hangen. De agrarische sector in de VS was dan ook nog altijd 

van een enorme omvang.   

  In 1867 hadden boeren zich al succesvol georganiseerd in The National Grange 

of the Order of Patrons of Husbandry, afgekort The Grange. Deze broederlijke 

organisatie van boeren bestond in 1875 uit 20.000 afdelingen en 800.000 leden47. Zij 

behaalde op Statenniveau successen die gunstig waren voor boeren in de staten 

Illinois, Minnesota, Iowa en Wisconsin. Later gingen veel van de afdelingen op in de 

Greenback Party, die onder andere bepleitten dat de deflatie moest worden aangepakt 

door valuta in omloop te brengen die niet gedekt werd door goud. Zo zou de waarde 

van de dollar dalen en zou de economische positie van de boeren worden versterkt 
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door hogere opbrengsten op hun agrarische producten en lagere kosten op hun 

hypotheken en leningen. De kandidaat voor deze partij, James B. Weaver, die 

meedeed in de verkiezing van 1880 voor het presidentschap, haalde maar liefst 

300.000 stemmen, op een totaal van negen miljoen uitgebrachte stemmen48. 

  De boeren zaten zelf ondertussen niet stil en verenigden zich in de jaren 1880 

steeds meer in politieke allianties, waardoor zij makkelijker tot oplossingen zouden 

kunnen komen voor hun problemen. Deze allianties besloten het daar niet bij te laten 

en verenigden zich in 1891 landelijk in de People’s Party, ook wel bekend als de 

Volkspartij of de Populisten. Zij probeerde daarmee een vuist te maken tegen de twee 

gevestigde partijen in Washington en deden daarom (voor het eerst) in 1892 mee aan 

de presidentiele verkiezingen. De partij kwam met een programma wat veel boeren 

moesten aanspreken. Volgens de Populisten moesten allereerst de spoorwegen 

worden genationaliseerd, waardoor de spoorwegtarieven zouden kunnen worden 

gereguleerd en eindelijk dus (ook) de boeren voor een eerlijke prijs hun goederen 

zouden kunnen vervoeren over het spoor. Verder moesten de banken worden 

genationaliseerd, zodat de kredietverlening aan het platteland zou worden versoepeld 

en de deflatie moest worden aangepakt door het onbeperkt aanmunten van zilver49. 

Deze punten impliceren dat het ingrijpen van de overheid in de economie door de 

Populisten als noodzakelijk werd gezien. Dit valt ook te begrijpen wanneer je nagaat 

dat men in de People’s Party het beeld heeft dat de meeste maatschappelijke ellende 

het (opzettelijke) werk is van een kleine maar uiterst bekwame groep kwaadwilligen: 

de financiers en grote ondernemers50. De Populisten waren verder van mening dat de 

grootschalige immigratie moest worden stilgezet om de culturele vervuiling tegen te 

gaan en riepen op om een kruistocht te ontketenen tegen het industriële Amerika. 

Daarmee toonde zij zich meer dan alleen een groepje boeren die hun onvrede uitte 

over de wijze waarop zij moesten leven. Zij bestond uit reactionairen die het oude 

agrarische Amerika en de kleinschaligheid in eren wilde herstellen en die xenofobische 

theorieën hadden over de rol van de immigratie voor het welzijn van de Amerikaanse 

samenleving. Juist op deze twee punten struikelden een hoop potentiele kiezers. De 

immigranten en arbeiders in de steden waren niet bekend met het oude-agrarische 

Amerika en hadden er dan ook geen boodschap aan dat er Amerikanen waren die hun 

traditionele waarden wilden herstellen. De immigranten en arbeiders in de grote steden 

waren vaak korte tijd daarvoor geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waardoor ook 

het stopzetten van de immigratie hen geenszins zal hebben aangesproken. De 
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ideologische boodschap van de Populisten bereikte dan ook maar weinig kiezers. De 

verkiezingen van 1892 liepen voor de People’s Party uit op een beperkt succes: zij 

behaalde slechts 8.5% van de stemmen, waarvan de meesten afkomstig waren uit de 

Westelijke en dunbevolkte staten. De potentie van de boerenpartij, mits zij ook de 

arbeiders aan zich had weten te binden, was veel groter geweest wanneer zij het had 

gelaten bij haar voor boeren en arbeiders verstandige en begrijpbare economische 

ideeën. Bij de verkiezingen in 1896 kozen de Populisten de kandidaat van de 

Democraten, William J. Bryan, ook tot hun kandidaat, maar deze verloor de 

verkiezingen van de Republikein William McKinley51. Vanaf 1900 is er op politiek 

terrein niets meer van de boeren vernomen en is de partij ten onder gegaan aan het 

feit dat zij is gebleven zoals ze was begonnen: een groepje van boerenorganisaties52. 

  Het verzet tegen het grootschalige Amerika werd uiteindelijk eind negentiende 

eeuw voortgezet door een andere politieke beweging: de Progressive Movement. 

Deze beweging kwam ideologisch enigszins overeen met de Populistische partij. Haar 

aanhangers waren voor een tariefherziening, zodat de prijzen op industriële goederen 

zouden worden verlaagd voor de consument. Verder waren zij voor een hervorming 

van het bankwezen, zodat men minder afhankelijk zou worden van de New Yorkse 

banken en waren voor een beperking van de immigratie of de afschaffing ervan53. Daar 

hielden de overeenkomsten dan ook wel op. De Progressive Movement was meer een 

hervormingsbeweging die kon rekenen op steun van aanhangers en politici van de 

beide grote politieke partijen, waardoor het zich tot een zeer breed gedragen beweging 

ontwikkelde. De beweging werd gedragen door een groot deel van de stedelijke 

middenklasse, waardoor zij ook in haar standpunten ontwikkelde tot een zeer diverse 

beweging54. Het doel van de beweging was om het industriële Amerika te hervormen, 

te democratiseren en (her)op te voeden. Zij maakte zich – evenals de Populisten – 

ernstig zorgen over de centralisatie van de economie en de politiek en de groeiende 

sociale tegenstellingen in de maatschappij, en wilde daarom de macht van de grote 

ondernemingen beperken door bijvoorbeeld met behulp van aangescherpte 

antitrustwetgeving de enorme corporaties op de splitsen in kleinere bedrijven. Niet alle 

progressieven waren het daarover eens. Veel van hen bepleitte de ondernemingen 

juist intact te laten en onder controle te stellen van de federale overheid. Daarvoor was 

echter wel een daadkrachtigere overheid nodig, daar de overheid in de tientallen jaren 

ervoor had aangetoond niet in staat te zijn om een vuist te kunnen vormen tegen de 

grote centralisatiedrang van bedrijven.  
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  Wie een belangrijke rol speelde in opkomst van de beweging waren de 

journalisten. Zij waren rond 1900 een ander soort journalistiek gaan bedrijven. Onder 

aanvoering van Sam McClure, de eigenaar van McClure’s Magazine werden aan de 

lopende band onthullingen gedaan over de corruptie in de politiek en in de grote 

bedrijven. Hij betitelde zijn methode als onderzoeksjournalistiek en publiceerde 

artikelen die onder andere de mistanden in de leef- en werkomstandigheden van de 

Amerikanen aan de kaak stelde. Hij ging daarmee het gevecht aan met de grote trusts, 

de Big Business, de politieke machines en corrupte politici, wiens handelen hij 

inzichtelijk wist te maken voor de Amerikaanse bevolking. De invloed van McClure’s 

Magazine was het beste zichtbaar in de aanpak van de grote zakenmagnaat John D. 

Rockefeller. Ida M. Tarbell had in haar boek History of the Standard Oil Company 

(1904) enkele cruciale onthullingen uit de boeken weten te doen, die tevens werden 

gepubliceerd in het blad van McClure. Deze onthullingen hadden er onder andere toe 

weten te leiden dat het Hooggerechtshof in 1911 besliste dat het bedrijf van Rockefeller 

moest worden opgebroken55. De publieke opinie keerde zich daarmee volledig tegen 

de grote corporaties. De progressieve journalistiek was van mening dat het haar plicht 

was het volk de waarheid te vertellen, waarna ingrijpen van de overheid op de 

praktijken van schimmige bedrijven en politici dan vanzelf wel zou volgen. Zij creëerde 

ontegenzeggelijk een groot draagvlak onder de bevolking om het economische en 

politieke systeem nu eens daadwerkelijk te ontdoen van corruptie en de politiek te 

bewegen tot het ‘opschonen’ van deze beiden systemen. 

Het moderne presidentschap en de VS als een internationale grootmacht 

 
Onder het presidentschap van de Republikein William McKinley, die diende van 1897 

tot 1901, veranderde er wezenlijk iets op het terrein van het buitenlands beleid. 

Jarenlang had de Verenigde Staten zich onthouden van inmenging in grote 

buitenlandse conflicten, met uitzondering van de oorlog met Groot-Brittannië (1812-

1815) en de oorlog met Mexico (1846-1848)56. Er gingen echter steeds meer geluiden 

op om dat te veranderen.   

  De invloedrijke Amerikaanse marineofficier, Alfred T. Mahan, schreef het boek 

The influence of Sea Power on History om zijn tijdgenoten te overtuigen van het belang 

dat de Verenigde Staten een grote vloot moest bouwen om haar positie als een 

toekomstige grootmacht veilig te stellen. Het principe dat ‘wie de zeeën beheerst, ook 

de wereld beheerst’ vond echter niet direct wederhoor in de Amerikaanse politiek, die 
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niet echt bezig waren om van Verenigde Staten een militaire grootmacht te maken57. 

Wel werd reeds in de jaren 1880 langzaam begonnen met de reconstructie en 

uitbreiding van de Amerikaanse vloot58. Ook de Amerikaanse historicus Frederick J. 

Turner drong er in 1893 nog eens op aan dat het noodzakelijk was om nieuwe 

overzeese markten te exploreren, waarvoor een sterke vloot noodzakelijk was59. 

  Steeds meer zakenlieden kregen oog voor ver gelegen buitenlandse markten, 

zoals die van Japan en China. De tijd voor de Verenigde Staten begon te dringen, daar 

de Europese mogendheden en Japan in rap tempo grote delen van de wereld onder 

hun invloed begonnen te brengen. Door angst, gevoed door de crises in de jaren 1890 

en de mythe dat de frontier langzaam aan zou zijn volgelopen, ontstond het idee dat 

Amerika zich elders moest zien te verzekeren van overzeese markten60. Er speelde 

echter nog andere gevoelens mee dan de angst voor een gebrek aan 

investeringsmogelijkheden en imperialistische actie. Onder invloed van het sociaal-

darwinisme betoogde de Engelse schrijver Rudyard Kipling in 1899 dat het 

noodzakelijk was dat Amerika de last van de blanke man op zich zou nemen (Take up 

the white man’s burden). Het idee dat het Angelsaksische ras de wereld zou moeten 

overheersen om van daaruit vrijheid, democratie en vooruitgang te kunnen brengen 

aan mindere volkeren, duidt op een vrij vergaande nationalistische visie op de wereld. 

  Het leek daarnaast alsof de Verenigde Staten voorbestemd zou zijn om de 

wereld te verlichten en te helpen uit zijn miserabele toestand. Dit bleek onder andere 

uit de werken van Josiah Strong, een religieuze zendeling die in zijn boeken Our 

Country (1885) en Expansion Under New World Conditions (1900) uitlegde dat de VS 

zich niet aan zijn verantwoordelijkheden zou mogen onttrekken. De Verenigde Staten 

zou immers van God ten taak gekregen hebben om de wereld een nieuw aanzien te 

geven61. Zendingsorganisaties zagen dan ook mogelijkheid om bij expansie overzee 

hun evangelie te verspreiden62.   

  President McKinley ervoer tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog (1898) voor 

het eerst hoe groot de drang van veel Amerikanen geworden was om het buitenlandse 

beleid te wijzigen. Het Amerikaanse volk werd succesvol beïnvloed door de kranten 

van onder andere William R. Heartst en Joseph Pulitzer. Door middel van deze kranten 

konden de Amerikanen voor het eerst van dag tot dag volgen wat er gebeurde in een 

buitenlands conflict. De kranten speelden een dubieuze en grote rol op de publieke 

opinie binnen de Verenigde Staten, doordat zij Spaanse wreedheden sterk aandikte 

en soms zelfs hele verhalen verzon die het volk razend maakte63. Ondanks dat het 
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Amerikaanse oorlogsschip de Maine op mysterieuze wijze tot ontploffing was gekomen 

in de haven van Havana (hoofdstad Cuba), zat McKinley niet te wachten op de oorlog. 

Naast de publieke opinie stond McKinley sterk onder druk van zijn vrienden uit het 

bedrijfsleven64 op het moment dat hij alsnog tegen zijn zin de oorlog met Spanje 

aanging65.  

  De oorlog met Spanje werd vrij eenvoudig gewonnen, aangezien Spanje al lang 

niet meer de grootmacht was die het ooit was geweest. Aan de oorlog hield de 

Verenigde Staten een aantal nieuwe grondgebieden over met wie zij zich niet zo een 

twee drie raad wist. Wel kreeg men langzaam aan de andere kant van de oceaan in 

de gaten dat men met de Verenigde Staten rekening gehouden moest gaan worden66. 

Amerika besloot op aandringen van enkele imperialisten de eilanden Puerto Rico en 

Guam te annexeren en Cuba zijn vrijheid te schenken. Over de Filipijnen was grote 

onenigheid. Voorstanders voor het behouden van de grote eilandengroep beschouwde 

het als de ideale springplank naar Azië en betoogden dat de Filipijnen anders door een 

andere grote mogendheid zal worden ingenomen. Uiteindelijk werd dan ook gekozen 

de Filipijnen in eigen bezit te houden, hoewel de Filipijnen zich hier fel tegen verzette. 

Datzelfde jaar werd ook Hawaii geannexeerd, met het argument dat zij kon dienen als 

een goede strategische positie voor een marinebasis. Zo bezat de Verenigde Staten 

ineens een eigen bescheiden imperialistisch rijk, dat een groot deel van de Grote 

Oceaan omvatte. De Amerikaanse vloot was ondertussen enorm uitgebreid. Had zij in 

1890 nog zesde gestaan op de wereldranglijst, in 1900 was zij vierde, in 1906 derde 

en in 1907 tweede67.  

  De Verenigde Staten werden daarmee in de wereld echter nog niet aangezien 

als een volwaardige eerste mogendheid. Dit bleek onder andere uit het optreden van 

de VS bij de Bokseropstand (1899-1901) in China. Bij deze Bokseropstand probeerde 

de Chinese nationalisten de Europese invloed buiten de deur te werken, waarop het 

in een conflict raakte met onder andere Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Japan. De minister van Buitenlandse Zaken van de 

Verenigde Staten, John M. Hay, had onsuccesvol middels zijn Open Door Notes 

gepoogd de landen tot kalmte te manen en de Chinese economie intact te laten. 

Hoewel enkele landen toezeggingen deden hieraan gehoor te geven, kwam het alsnog 

tot een verdeling van de Chinese economie in exclusieve invloedssferen. De VS had 

in de tweede Note aangekondigd de territoriale integriteit te handhaven, maar dat 

namen de verschillende landen dus niet serieus. Het is opmerkelijk dat de Verenigde 
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Staten een dergelijk dreigement durfde te uiten, omdat zij op geen enkele manier haar 

woorden militair kracht bij hadden kunnen zetten. Per slot van rekening waren 

praktisch de zeven sterkste naties van de wereld betrokken bij de opstand.  

De Verenigde Staten stonden daarmee internationaal flink voor schut68.  

  Op 6 september 1901 werd William McKinley, na in 1900 herkozen te zijn met 

een grote meerderheid, in zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten 

vermoord door een Poolse immigrant. Het stokje werd overgegeven aan zijn 

vicepresident Theodore Roosevelt, die met zijn 42 jaar de jongste president ooit werd. 

De partijleiding van de Republikeinen was niet blij met Roosevelt aan het roer; zij 

zagen hem aan als een ‘gevaarlijke wildeman’. Toch ontpopte president Roosevelt zich 

als een zeer kundig staatsman. Hij bleek een goede woordvoerder van de Progressive 

Movement te zijn. Van nature beschouwde hij zichzelf als een conservatief, maar diep 

van binnen begreep hij de noodzaak van het doen van enkele cruciale hervormingen. 

Hij wilde onder andere voorkomen dat de rijken van het land een al te grote stempel 

konden drukken op de politiek in de Verenigde Staten. Hij beschouwd zichzelf als een 

man die verheven is boven de partijen en die via een middenpositie het land wil 

besturen. Hij liet zich dan ook maatschappelijk niet meebewegen, maar gaf zelf vorm 

aan wat hij beschouwde als zijn historische opdracht 69.  

  Nog in hetzelfde jaar van zijn inauguratie ging Roosevelt het gevecht aan met 

de spoorwegmonopolie van J.P. Morgan en zijn financiële kompanen. Zij hadden in 

dat jaar besloten om hun gezamenlijke spoorwegaandelen in één holding onder te 

brengen en hadden daarmee de Northern Securities Company (NSC) gesticht. 

Roosevelt daagde de zakenlieden voor het Hooggerechtshof op basis van de Sherman 

Act, de wet die in 1895 kansloos verloren had in de strijd tegen in de Sugar Trust Case. 

Roosevelt betoogde dat er sprake was van beperking van de vrije handel, terwijl de 

NSC kwam met het argument dat zij een gewoon een simpele holding was. 

Verrassenderwijs kwam het Hooggerechtshof met de uitspraak dat de zakenlieden in 

strijd met de Sherman Act hadden gehandeld en beval de NSC zich op te splitsen 70. 

Daarmee was in één klap de situatie veranderd en konden trusts voortaan niet langer 

meer vermomd als een holding een monopolie vestigen. President Roosevelt was de 

grote winnaar en genoot na de bekendmaking van de uitspraak een enorme 

populariteit onder het volk. J.P. Morgan zou later gezegd hebben bij het kennisnemen 

van een safaritrip van Roosevelt naar Afrika: “Ik hoop dat de eerste leeuw die hij 

tegenkomt zijn plicht doet”71.  
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   Hij opende later een algehele aanval op de Big Business door nieuwe antitrust 

wetgeving aan te nemen en bestaande wetgeving aan te scherpen. De Elkins Act uit 

1903 en de Hepburn Act uit 1906 maakten effectief een einde o.a. de manipulatie van 

spoorwegtarieven. Ook richtte hij het Department of Labor and Commerce op om te 

voorkomen dat er meer (illegale) fusies zouden plaatsvinden zonder goedkeuring van 

de overheid. De openbaar aanklager (Attorney General) spande onder Roosevelt in 

totaal 44 rechtszaken aan tegen verschillende monopolies, met wisselend succes72. 

Hij kreeg daarom de titel van trustbuster.   

  Roosevelt liet zich echter ook op andere terreinen gelden. Als voorstander van 

een actief buitenlands politiek, wat was voortgekomen uit zijn rol als legerofficier in de 

Spaans-Amerikaanse oorlog, voer Roosevelt een vrij imperialistische koers. Onder zijn 

leiding werd het gehele Caribisch gebied onder het beheer van de Amerikanen 

gebracht. In 1903 was de Verenigde Staten, na eerder een revolutie in Panama te 

hebben uitgelokt, begonnen aan het Panamakanaal. De langgekoesterde wens van 

de Verenigde Staten was de Grote Oceaan te verbinden met de Atlantische Oceaan, 

opdat de marine niet meer helemaal onder Zuid-Argentinië hoefde door te varen. Bij 

de oorlog met Spanje had de vloot er immers vanuit San Francisco liefst 68 dagen 

over gedaan om bij Cuba aan te komen73. Dit was veel te lang, waardoor de aanleg 

van dit kanaal als noodzakelijk werd gezien om de ‘belangen’ van de Verenigde Staten 

te kunnen verdedigen. Om ook de Europese mogendheden duidelijk te maken dat de 

VS geen inmengingen zouden duiden in Midden- en Zuid-Amerika, vaardigde 

Roosevelt de Roosevelt Corollary uit. Hiermee breidde hij de Monroe-doctrine uit, die 

eerder Europese landen had gewaarschuwd de landen van Zuid-Amerika met rust te 

laten. Na het bombardement van Duitsland op een fort in Venezuela in 1902, die op 

die manier druk wilde bijzetten op het terugbetalen van een lening, sprak Roosevelt in 

zijn State of the Union de waarschuwende woorden uit dat hij militair in zou grijpen als 

de Europese landen de soevereiniteit van landen in Midden- en Zuid-Amerika zouden 

aantasten. Daarmee claimde hij als het ware het gehele Westelijk halfrond als de 

invloedssfeer van de Verenigde Staten. Roosevelt toonde zich in zijn twee termijnen 

als president een zeer daadkrachtig staatsman en gaf een geheel nieuwe interpretatie 

aan het presidentschap. Hij was, behalve de grootste opvoeder van allemaal, de eerste 

moderne president van de Verenigde Staten74. 

  Zijn opvolger, de voormalig minister van de marine en Republikein William H. 

Taft, boekte een aantal successen in het bestrijden van de big business. Hij reguleerde 
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onder andere de telegrafie en telefoonbedrijven75, maar was een stuk minder 

progressief en succesvol dan zijn voorganger. Het kwam hem uiteindelijk dan ook op 

veel kritiek te staan van Roosevelt, die van mening was dat Taft veel van zijn 

opgebouwde werk te niet had gedaan door een conservatieve koers te gaan varen.

 Tafts opvolger, de Democraat Woodrow Wilson, die behalve Taft ook Roosevelt 

wist te verslaan in de presidentsverkiezingen, bleek evenals Roosevelt een echte 

trustbuster te zijn. Het verhaal van Wilson is een bijzondere. Hij was als een succesvol 

hoogleraar aan de Princeton University in 1910 benaderd om gouverneur te worden 

van New Jersey. Hierin was hij zo succesvol, dat hij in 1912 als een soort outsider 

werd voorgedragen als presidentskandidaat voor de Democraten. Door de interne 

strubbelingen in de Republikeinse partij, die ging tussen Taft en Roosevelt, ontstond 

voor de Democratische partij het ideale scenario. De kiezers van de Republikeinen 

verdeelden zich bij de presidentverkiezingen over Taft en Roosevelt, waardoor Wilson 

een klinkende zege kon behalen. De situatie voor de Democraten was te meer gunstig 

omdat zij behalve het presidentschap ook een meerderheid het Congres in handen 

had gekregen. Zo kon onder meer een al jaren gewenste tariefherziening door Wilson 

worden doorgevoerd, tot grote tevredenheid van veel arbeiders en boeren. Rond het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden tevens diverse trusts succesvol door 

Wilson opengebroken en teruggebracht tot een oligopolie76.   

  Ook realiseerde Wilson in 1913 de totstandkoming van de Federal Reserve Act, 

die leidde tot de oprichting van de centrale bank van de Verenigde Staten. Het 

oprichten van de Federal Reserve had als doel om de uitgesproken concentratie van 

de financiële macht in New York tegen te gaan. Er werden twaalf afzonderlijke Federal 

Reserve-banken gerealiseerd, waardoor er tot op zekere hoogte sprake van was dat 

de bankensector werd gedecentraliseerd. De maatregel bleek echter geen succes te 

zijn en eerder de macht van de banken op subtiele wijze te hebben vergroot, aangezien 

er een hechte samenwerking ontstond tussen de leiding van de Federal Reserve en 

de banken77.  

  Door de deelname van de Verenigde Staten vanaf 1917 was de War Industries 

Board opgericht, die een samenwerking tussen de overheid en de grote industriële 

bedrijven moest bewerkstelligen. Noodzakelijkerwijs stond de overheid toe dat de 

industriële reuzen zichzelf weer reguleerden om de oorlogsproductie te kunnen 

verhogen. Naar verluid vonden de leiders van de grote bedrijven deze situatie 

dusdanig aangenaam, dat sommigen van hen president Wilson voorstelden om ook 



49 
 

de samenwerking na de oorlog te blijven voortzetten. Er waren dan ook spectaculaire 

stijgingen van de winst gerealiseerd die bijdroegen aan het enthousiasme over de 

innige samenwerking. Wilson zag hier echter een groot gevaar in en besloot direct na 

de oorlog het apparaat weer af te breken78. Het tijdperk van de onstopbare 

uitbreidingen van industriële megacorporaties leek daarmee langzaam aan zijn einde 

te zijn gekomen, maar (volledig) verdwijnen zouden de bedrijven niet. Zij zijn zelfs 

vandaag de dag nog op alle terreinen en in alle uithoeken van het dagelijks leven in 

de Verenigde Staten aanwezig.  

  De progressieve president Wilson was ook op internationaal niveau van grote 

invloed. De Duitse kanselier, Max van Baden, verzocht Wilson om hoogstpersoonlijk 

de vredesbesprekingen te leiden. De deelname van de Verenigde Staten aan de 

Eerste Wereldoorlog had de strijd in het voordeel van de Geallieerden doen uitslaan 

door de inzet van grote hoeveelheden manschappen en het uitlenen van grote 

sommen geld. Al in 1917 had Wilson zijn veertienpunten plan samengesteld en 

verspreid onder de geallieerde landen. Wilson zag in zijn deelname aan de 

vredesbespreking een unieke gelegenheid om met het einde van de Eerste 

Wereldoorlog een einde te maken aan alle toekomstige conflicten.  Met Wilson 

in die positie stond de Verenigde Staten op de drempel van een leidende rol in de 

wereld. Wanneer het veertienpunten plan van Wilson daadwerkelijk zou zijn 

uitgevoerd, dan had de Verenigde Staten al vanaf 1920 een zeer prominente rol 

kunnen spelen in de wereldpolitiek. Er gebeurde echter iets opmerkelijks: het 

Amerikaanse volk en het Congres wezen de ambities van Wilson af. Het Amerikaanse 

volk wilde helemaal niet instaan voor het oplossen van problemen die zich buiten haar 

grenzen voordeden en ook de Republikeinen in het Congres wezen de plannen van 

Wilson af. Van de veertien punten kwam uiteindelijk bij de besprekingen in Versailles 

(1919) alleen iets terecht van het allerlaatste punt: het voorstel een League of Nations 

op te richten om zo een internationaal podium te creëren wat toekomstige conflicten in 

de kiem zou kunnen smoren. Typerend voor de afwijzing van Wilson’s progressieve 

ideeën was het feit dat het Congres het voorstel voor deelname aan de League of 

Nations afwees, waardoor de Verenigde Staten zelfs geen deel uit gingen maken van 

deze Volkenbond. In combinatie met de deelname aan de Eerste Wereldoorlog 

zorgden de besprekingen in Versailles ervoor dat Wilson zich vervreemde van zijn 

achterban.  

  Door het enigszins verwaarlozen van het binnenlands beleid kwam er tevens 
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een einde aan de Progressive Movement. De Verenigde Staten vervielen na het 

aftreden van Wilson terug in een wereldwijd isolement en daarmee van het 

wereldtoneel. 

  Maar had de Verenigde Staten wel de potentie om zich als grootmacht te laten 

gelden? Onder iets andere omstandigheden had de Verenigde Staten dat wel kunnen 

zijn, maar de Amerikanen kozen er zelf voor die rol (nog even) niet op zich te nemen. 

De Verenigde Staten waren heer en meester in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 

geworden, maar hoefden dat niet per se ook op wereldniveau te worden. De Verenigde 

Staten beschikte ondertussen over een tamelijk grote invloed op mondiaal niveau en 

had daarmee zijn politieke wensen meer kracht bij kunnen zetten door de grote 

omvang van haar vloot en de financiële afhankelijkheid van veel grote Europese 

mogendheden van de VS na de Eerste Wereldoorlog. 
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Conclusie 

In hoeverre hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden - een 

doorslaggevende - invloed gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot 

een grote mogendheid in de periode 1865-1920? 

 

Om een antwoord te kunnen vinden op mijn onderzoeksvraag, ben ik begonnen met 

het onderzoeken van een tweetal deelvragen, waarvan dit de eerste was: 

Op welke wijze hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden invloed 

gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid op 

economisch terrein?  

Op economisch gebied denk ik dat de grote zakenlieden zich vanaf 1860 nadrukkelijk 

zijn gaan roeren in het proces van de Verenigde Staten tot een grootmacht. Met de 

aanleg van de spoorwegen legde zij voor zichzelf, met hulp van de overheid, de basis 

voor de groei van hun privékapitaal in de VS. De spoorwegen waren de eerste 

projecten van enorme omvang waar veel geld mee te verdienen viel. Ik denk niet dat 

de aanleg van de spoorwegen van oorsprong een vooropgezet plan is geweest waar 

een groepje zakenlieden gemakkelijk geld mee dachten te kunnen verdienen. De 

spoorwegen creëerden voor veel zakenlieden de gelegenheid om een fortuin op te 

bouwen, maar zij waren denk ik in de eerste plaats voortgekomen uit de ontwikkeling 

van een lokale naar een nationale markt. Om producten (sneller) te kunnen vervoeren 

was een goede infrastructuur nodig, waardoor men simpelweg het voorbeeld van 

Groot-Brittannië is gevolgd, waar eveneens spoorwegen waren aangelegd. Dat veel 

investeerders en zakenlieden enthousiast mee wilden dingen naar de grote winsten 

die werden gemaakt in de spoorwegen, is denk ik een begrijpelijke en menselijke 

overweging. Waarom zouden zij dat niet gedaan hebben?   

  Wat wel invloed kan hebben gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten 

tot een industriële grootmacht, was het feit dat zij middels de spoorwegmaatschappijen 

de tarieven kon beïnvloeden, die in het nadeel waren van de Zuidelijke staten. Ik acht 

het goed mogelijk dat daardoor een scheefgroei in de spreiding van het grote kapitaal 

is ontstaan, waardoor het Noordoosten en Middenwesten van de Verenigde Staten 

kon uitgroeien tot een industrieel en invloedrijk bolwerk, terwijl het Zuiden min of meer 

werd achtergesteld en klein gehouden. Dit kan ik echter niet op basis van dit onderzoek 

aantonen. 
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  Het verhaal van de spoorwegen gaat denk ik ook op voor de neergang van het 

platteland en de opkomst van de steden. De modernisering van de agrarische sector, 

dat tot gevolg had dat veel landarbeiders niet meer nodig waren, waardoor zij 

verhuisden naar de stad, was in de eerste instantie een geheel natuurlijk proces dat 

zich ook heeft voorgedaan in veel Europese landen. De keldering van de prijs op 

agrarische producten deed zich evengoed voor in de rest van de wereld, dus kun je 

niet stellen dat dit onder invloed van financiers is gebeurd. Financiers profiteerde 

weliswaar van een grote vraag naar kapitaal, maar ik denk dat zij niets anders gedaan 

hebben dan het voldoen aan de gevraagde financiële middelen. Een echt 

doorslagende invloed kun je het hierbij dan ook niet echt noemen.   

  Ik denk dat die invloed wel is ontstaan op het moment dat bedrijven besloten 

om zich op grote schaal te gaan centraliseren. Of dit nu is voortgekomen uit een serie 

defensieve beweegredenen of dat er gewoon sprake was van een grote behoefte aan 

meer en meer macht, de grote trusts en holdingcompanies zijn vanaf de jaren 1880 

een zeer prominente rol gaan spelen in de groei van de Verenigde Staten tot een 

economische grootmacht. Zij hielden alle belangrijke industrieën, die van belang zijn 

voor een natie die industrieel in opkomst is, in handen. De productie in ijzer, staal en 

de bronnen voor andere belangrijke grondstoffen, waren allen het bezit van een 

selecte hoeveelheid trusts of holdingcompanies. Zij waren van cruciaal belang voor 

een natie waar een enorme behoefte is aan nieuwe bruggen, gebouwen en 

spoorwegen. Ditzelfde geldt voor de productie in (grote) industriële goederen, al deze 

cruciale aspecten van de economie om van de Verenigde Staten een economische 

grootmacht te maken, waren in handen van een selecte groep bankiers, industriëlen 

en andere zakenlieden. Daar waarmee de Verenigde Staten groot heeft kunnen 

worden, zijn een zeer kleine groep zakenlieden stinkend rijk geworden. Was dit slim 

ondernemerschap of een smerig spel? Vast staat in ieder geval dat de idealen van de 

Amerikaanse samenleving, die van vrijheid van ondernemerschap voorop, met voeten 

getreden werden om plaats te maken voor de machtslust van mannen als Carnegie, 

Morgan en Rockefeller. Zij werden (en worden) erom geprezen en om verguisd, maar 

vast staat dat zij een enorme – en daarmee van doorslaggevende - invloed hebben 

gehad de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote economische 

mogendheid. 

  Ik stelde mijzelf dezelfde vraag, maar dan op een ander terrein: de politiek: 
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Op welke wijze hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden invloed 

gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een grote mogendheid op 

politiek terrein? 

Op politiek gebied denk ik dat de invloed van de zakenlieden nog veel prominenter is 

geweest, namelijk al vanaf het begin van de Reconstruction. De radicals binnen de 

Republikeinse partij kregen een hoop voor elkaar ten opzichte van het Zuiden. Zij 

hadden er persoonlijk belang bij dat het oude machtscentrum van de aristocraten zou 

worden afgebroken en slaagden ook in die opzet. Hoewel de radicals zich moeilijk 

laten identificeren, omdat zij nooit een officiële groep vormden, valt aan te nemen dat 

zij als Republikeinen de belangen behartigden van het de welvarende klasse.   

  Het valt moeilijk te beweren dat Abraham Lincoln bij zijn tweede termijn 

doelbewust Johnson had gekozen als zijn running mate, opdat Johnson vervolgens al 

zijn bevoegdheden zou verliezen ten koste van het Congres. Lincoln had immers zijn 

eigen dood niet voorzien, waardoor de strijd tussen de radicals en Andrew Johnson 

een pijnlijke maar toevallige loop van omstandigheden was. Het heeft denk ik wel een 

zeer belangrijke rol gespeeld in hoe er in de jaren na Johnson werd aangekeken en 

werd omgegaan met het presidentschap. Johnson had zich immers zo onmogelijk 

gemaakt door tijdens zijn presidentschap zoveel grote fouten te maken, dat hij werd 

ontdaan van veel van zijn bevoegdheden. Alle presidenten na hem, van Ulysses S. 

Grant tot William McKinley, waren beschaafde heren die, hoewel zij misschien wel 

veranderingen wilden, deze niet doorgevoerd konden krijgen. Het hielp verder niet erg 

mee dat de Democraten en de Republikeinen elkaar min of meer in bedwang wisten 

te houden, waardoor de politiek min of meer veroordeeld was tot het beleid van de 

compromis. De vraag is alleen: hebben daar de zakenlieden hun invloed op gehad?  

Ik ben geneigd te zeggen van wel, gezien het feit dat veel van de politici meedeelde in 

de grote winsten van de spoorwegen en zich ook door het bedrijfsleven lieten betalen 

in ruil voor een gunstig politiek beleid. Zo speelden zij het spelletje van de ongeremde 

mogelijkheden denk ik gerust mee en ervoor hebben gezorgd dat de zakenlieden de 

vrijheid kregen om hun gang te gaan. Maar of ook hier sprake is van een vooropgezet 

plan, gedragen door het gehele politieke bestel, betwijfel ik. Er werden gewoonweg 

hier en daar wat belangen van anderen behartigd, wat op zich niet netjes is, maar wat 

ook wel in meerdere landen voorkomt. Het politieke klimaat was gunstig voor het 

bedrijfsleven, maar dat was denk ik toch gewoonweg voortgekomen uit de bijzondere 



60 
 

ongelukkige verstandshouding tussen president Johnson en het Congres.  

  Wat niet vergeten mag worden is dat de Verenigde Staten immers geen 

bijzonder sterk federaal bestuur hadden tot eind negentiende eeuw, waardoor de 

bestuurlijke macht meer lag in de afzonderlijke staten. Aangezien onder andere daar 

het spoils system gebruikt werd om het politieke systeem te verweven met het 

bedrijfsleven, kun je wel stellen dat de politiek min of meer geheel in dienst stond van 

de belangen van ondernemers met de grootste hoeveelheden geld. De politieke 

machines en bosses kochten zich min of meer in bij de overheid, waarna zij haar ook 

zal hebben kunnen beïnvloeden. De overheid was, zoals bleek bij de Great Railroad 

Strike in 1877, ook direct afhankelijk van de financiële middelen van het bedrijfsleven 

om bijvoorbeeld militair te kunnen optreden.   

  Het feit dat politici en zakenlieden hun praktijken konden ophangen aan het 

gedachtegoed van het sociaal-darwinisme, waardoor ze hun praktijken konden 

rechtvaardigen, zal ertoe hebben bijgedragen dat de meeste ondernemers ook 

daadwerkelijk gedacht zullen hebben dat zij konden blijven doen wat ze deden. Zij 

kregen precies van de overheid wat zij wilden, zoals gigantische tolmuren die hen 

beschermden voor concurrentie van buitenaf. Ondertussen gaven zij zich uit als grote 

voorstanders van de laissez faire, wat juist onverenigbaar is met dergelijk 

overheidsingrijpen. Zij wisten zo elk geval succesvol een politiek systeem in stand te 

houden wat hen welgesteld was, zelfs al klopt er van de combinatie van die twee 

helemaal niets.   

  Verder was er voor het verzet tegen de praktijken van de grote ondernemingen 

één oplossing: het in de kiem smoren van grote stakingen en protestacties met geweld. 

Daarnaast moest de overheid wel toegeven aan de wensen van volk en ook speelde 

het Hooggerechtshof nog een remmende factor. Zij kon eigenhandig de wetgeving van 

het Congres tegen trustvorming blokkeren en zo de weg voor de grote ondernemingen 

open te laten om hun malafide praktijken voort te zetten. Het meest illustratief vind ik 

daarvoor toch wel de manier waarop de Sherman Act is misbruikt om de vorming van 

trusts en holdings juist te versnellen. Ik heb over het Hooggerechtshof nog wel meer 

gelezen die ik op zijn minst als dubieus zou betitelen, maar heb daar in mijn scriptie 

geen plaats meer kunnen inruimen.   

  Een echte (politieke) grootmacht werden de Verenigde Staten niet in 1900, na 

de oorlog met Spanje, hoewel dat wel in het verleden is aangenomen. Op het moment 

is de leidende opvatting dat de Verenigde Staten zich een grootmacht kon noemen na 
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afloop van de Tweede Wereldoorlog, maar ik ben van mening dat de VS dit reeds in 

1920 al was. Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson hebben van de Verenigde 

Staten een grootmacht gemaakt op - hoewel bescheiden - militair gebied, het voeren 

van een buitenlands beleid dat een grootmacht past en de invloed van de Verenigde 

Staten in de besprekingen van het Verdrag van Versailles was van een behoorlijke 

omvang. Doordat de overheid eindelijk weer enigszins boven de grote ondernemingen 

en zakenlieden was komen te staan, kon zij zelf haar koers bepalen. In het geval van 

Woodrow Wilson kwam hier (helaas) een einde aan nadat hij de steun verloor voor zijn 

progressieve internationale agenda en schoot de VS weer in een isolement, maar de 

Verenigde Staten hadden de wereld getoond waartoe zij in staat waren en werd niet 

langer aangezien als een mogendheid van de tweede rang. Zij was in 1920 met recht 

een economische en politieke grootmacht geworden.   

  Tot slot ter beantwoording van mijn hoofdvraag: 

In hoeverre hebben grote bankiers, industriëlen en (andere) zakenlieden - een 

doorslaggevende - invloed gehad op de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot een 

grote mogendheid in de periode 1865-1920? 

Ik denk en ben van mening dat de Verenigde Staten een groot deel van zijn 

ontwikkeling tot een grote mogendheid te danken heeft aan de invloed van grote 

bankiers, industriëlen en andere zakenlieden. Of het bedrijfsleven ook daadwerkelijk 

een echt doorslaggevende invloed heeft gehad blijft altijd wat moeilijk om te 

beantwoorden, maar ik denk dat ik in mijn betoog genoeg argumenten heb 

aangedragen om te kunnen zeggen dat de rol van de grote zakenlieden een gigantisch 

grote invloed heeft gehad op de manier waarop de Verenigde Staten zich heeft weten 

te vormen tot een grote mogendheid. Of de VS het ook zou zijn geworden zonder de 

centralisatieprocessen en het ontstaan van megacorporaties vind ik moeilijk om te 

zeggen, maar je kunt in deze periode echt niet om zakenlieden als Carnegie, Morgan 

en Rockefeller heen. 
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Dankwoord 

 

Bij het schrijven van mijn afstudeerscriptie is behoorlijk wat steun en raad nodig 

geweest om het in deze staat te kunnen afleveren.   

  Allereerst wil ik mijn vriendin Kelsey, mijn steun en toeverlaat, bedanken voor 

haar tomeloze inzet in de vorm van het uitvoeren van correcties, spellingcontroles en 

commentaren. Je hebt er behoorlijk wat tijd in gestoken om me af en toe weer op te 

peppen, op te laden en (weer) aan het werk te zetten. Je was af en toe streng, maar 

daar ben ik je juist dankbaar voor. Datzelfde zal ik jou ook niet onthouden als je aan 

de beurt bent.  

  Verder wil ik mijn coach en begeleidster mevrouw Vennix bedanken voor alle 

dinsdagochtenden die zij vrij maakte om met mij de onderwerpen te bepalen, ideeën 

te bespreken en het proces in goede banen te leiden. U heeft mij ontzettend goed op 

weg geholpen en bovendien persoonlijk willen helpen mijn doelen dit schooljaar te 

behalen. De meeste docenten nemen er niet de tijd voor om zijn / haar studenten 

persoonlijk te begeleiden, dus bedankt dat u dat wel deed.  

  Ook mijn ouders wil ik zeker niet vergeten te noemen hierbij. Zij zijn mij altijd 

blijven steunen, ook als het even tegen zat. Ik kreeg altijd de ondersteuning die ik nodig 

had, of dit nu mentaal of in de vorm van een lekker kopje koffie was: jullie hebben me 

de goede kant op gestuurd en dankzij jullie harde werken kon ik bovendien mijn ding 

blijven doen.  

  Wie verder altijd bereid is geweest om me te helpen bij het maken van mijn 

scriptie, was Ron van Meijgaarden. Of het nu was in de vorm van oprechte interesse 

of het meegeven van een grote hoeveelheid boeken, je deed er alles aan om me te 

helpen. Dus ook jouw steun mag en wil ik absoluut niet vergeten te noemen. 

  Tot slot noem ik ook nog graag de katten: Finn, Nala en Sjors. Als ik hard aan 

het werk was en Kelsey of mijn ouders er niet waren, wisten jullie de spirit er bij mij in 

te houden door me altijd weer op te vrolijken als ik er even doorheen zat. Het toekijken 

over mijn schouder, vanuit een stoel of vanuit het raamkozijn: jullie waren nooit ver 

weg. 
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