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What Uncle Sam Really Wants

Noam Chomsky’s boek ‘What Uncle Sam Really Wants’  
(Odonian Press, Berkeley-California) sluit in zekere zin 
naadloos aan bij de symptomatologische geschiedenis-
beschouwing van prof. Riemeck’s ‘Mitteleuropa, Bilanz eines 
Jahrhunderts’. Waar Renate Riemeck de periode vanaf de 
Franse revolutie tot de Tweede Wereldoorlog onderzoekt 
en ontrafelt, begint Chomsky met de bedoelingen van de 
Amerikaanse politiek in de Tweede Wereldoorlog (o.a. Bretton-
Woods) en de daaropvolgende periode tot heden, en naar het 
zich laat aanzien tot in de verre toekomst, tenzij …? 

Aan de hand van geheime beleidsdocumenten laat Chomsky 
zien hoe deze politiek gericht is op het behouden en vergroten 
van de verworven dominante positie in plaats van ‘freedom’ 
en ‘equality’.

In regeringsdocumenten uit de jaren ’40 en ’50, wordt een 
en ander op niet mis te verstane wijze uiteengezet: 



“… Wij bezitten meer dan 50 % van de rijkdommen van 
de aarde, en vormen slechts 6 % van haar bevolking. 
… Onze taak in de komende jaren is een patroon van 
verhoudingen te creëren dat ons in staat stelt deze 
situatie te bestendigen en waar nodig te verbeteren. 
… Om dit te kunnen verwezenlijken moeten we 
sentimentaliteit en dagdromen van ons afzetten en 
moeten we ons op onze directe nationale belangen 
richten. …
We moeten niet langer spreken over vage en  
onrea  listische belangen als mensenrechten, het  
verhogen van de levensstandaard en democratisering.
Het zal niet lang duren voordat we met duidelijke 
machtsconcepties moeten werken. Hoe minder we dan 
door idealistische slogans worden belemmerd, hoe 
beter”.

(Memo PPS23 by George Kennan*2), 1948)
*2) Director of the Policy Planning Staff



En Georg Kennan wordt als een van de ‘duiven’ beschouwd!
Het streven naar een ‘novus ordo seclorum’*1) stamt al uit de 
tijd van voor 1776, het jaar waarin de ‘american dream’ het 
één-dollarbiljet siert. Deze economische wereldheerschappij 
betekent de ondergeschiktmaking van staten en volken aan 
de belangen van een select Anglo-Amerikaans gezelschap. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwierpen Amerikaanse 
beleidsmakers de uiteindelijke versie voor het naoorlogse 
tijdperk (niet langer ‘vurige, patriottische oorlogen’ maar 
‘cynisch-koude, zakelijke oorlogen’). Zij kwamen zo tot het 
begrip Grand-Area, het grote gebied dat speelveld voor het 
Anglo-Amerikaanse streven werd en dat Noord- en Zuid-
Amerika, West-Europa, het Verre Oosten, het voormalige 
Britse Rijk, het Midden-Oosten, de rest van de Derde Wereld en 
uiteindelijk de gehele aarde omspant. 

*1) de nieuwe wereldorde
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Aan de ene kant ‘the great workshops’, voorgegaan door 
Duitsland en Japan, met louter industrie, en aan de andere 
zijde, voorgegaan door de Derde Wereld, de productie van 
grondstoffen voor voeding, kleding enzovoorts. Tussen 
deze twee gebieden heerst daarbij het winstprincipe van de 
handelaar, aandeelhouder/eigenaar en prijs-/profijtbepaler, 
de Anglo-Amerikaanse elite. Daarbij werd overigens 
ingecalculeerd dat het Amerikaanse volk niet zondermeer 
achter dit streven zou staan. Het moest daarom worden 
misleid. In de economische principes die in het grote streven 
worden nagejaagd, gaat het er uiteindelijk om dat de rijken de 
situatie zodanig beheersen dat zij ongehinderd voort kunnen 
gaan met het plunderen en misbruiken van de bezitlozen.

De recente geschiedenis laat ons dan ook zien dat met 
kapitalistische krachten doelen mogelijk worden die langs 
militaire weg nooit konden worden bereikt.

Zo is tot op heden de Amerikaanse suprematie in wezen 
onuitgedaagd en bleef het concept van het Grande Area 
intact: De wereld opgedeeld in industriële werkplaatsen en 





grondstoffengebieden. Twee goed hanteerbare afzetmarkten 
waaraan de Kapitalistische Vrije Handel schatten kan verdie-
nen. Afzetmarkten waarbij het kapitaal per saldo alsmaar in 
dezelfde richting stroomt; richting banken en speculanten. 
Ook voor Oost-Europa en het gebied van de voormalige Sov-
jet-Unie heeft Amerika een functie in petto. Het wordt rijp 
gemaakt voor westerse exploitatie. De nodige maatregelen 
hiertoe zijn grotendeels reeds getroffen.

Speciale aandacht besteedt Chomsky ook aan de rol van de 
media, die uiteindelijk steeds weer de machthebbers dienen 
door het verdoezelen van minder passende berichten en 
hun belust zijn op commercieel interessante nieuwsgeving 
(dus snel, sensationeel en licht verteerbaar) ongeacht het 
waarheidsgehalte en zonder diepgravend onderzoek. Mede 
door hun toedoen is het mogelijk Koude Oorlogtoestanden en 
de schone schijn van de American Dream in stand te houden. 
Amerikaanse ideologische stokpaardjes als internationale 
vrijhandel (zonder waardevast geld!) en een vrije economie 
(zonder rechtvaardige rechtsregels!) zouden door adequate 
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berichtgeving al lang naar het rijk der fabelen verwezen 
zijn. Van internationale vrijhandel is geen sprake, betoogt 
Chomsky, en de Amerikaanse speerpuntindustrieën zijn 
alleen dankzij de Amerikaanse belastingbetaler concurrerend.

Het wordt hoogtijd dat Midden-Europa ontwaakt uit z’n 
lethargie en wakker wordt voor de schijnvoorstellingen die 
ons slapend houden en telkens als de Anglo-Amerikanen 
langs komen voor goedkeuring en ondersteuning van hun 
inbraakplannen wijst alles op het immorele karakter daarvan. 
Het is de opgave van Midden-Europa sociale hygiëne te 
ontwikkelen opdat democratie een morele inhoud verkrijgt.
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Een gedroomde mogelijkheid ter ontsnapping 
aan de kringloop van het aardse lijden.

A dreamed opportunity to escape from the 
cycle of earthly suff ering.

Eine geträumte Gelegenheit, dem Zyklus des 
irdischen Leidens zu entkommen.

Une occasion rêvée d’échapper au cycle de la 
souff rance terrestre.

Una oportunidad soñada para escapar del ciclo del 
sufrimiento terrenal.

Sonata okazo eskapi de la ciklo de surtera suferado.
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