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Voorwoord 
 
Met het schrijven van dit proefschrift ben in de zomer van 2005 begonnen. Niet lang 
daarvoor had ik samen met Paul Aarts en Paul van Hooft een drietal stukken 
geschreven over de invloed van culturele waarden op het buitenlandsbeleid van de 
Verenigde Staten. Paul van Hooft had al direct plannen om dit onderwerp in een 
proefschrift uit te werken. Zijn benadering is gelukkig anders dan die van mij. Ik voelde 
me dan ook vrij om eveneens voor te borduren op onze eerste artikelen en mijn ideeën 
en probleemstelling aan Prof. Gerd Junne voor te leggen. 
  In een vorige fase van mijn academische leven, toen ik verbonden was aan de 
Universiteit van Amsterdam en daaropvolgende aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam, had ik me vooral bezig gehouden met het schrijven van artikelen – 
overigens ook vooral in samenwerking met eerder genoemde Paul Aarts. Om meerdere 
redenen kwam het toen niet tot de afronding van een proefschrift. Dat zou me deze 
keer niet overkomen. Deze keer zou ik me niet laten afleiden door andere besognes en 
me volledig richten op de afronding van dit onderwerp middels een proefschrift. 
  Deze opstelling heeft voor mij een aantal positieve maar ook een aantal minder 
positieve gevolgen gehad. De positieve gevolgen waren dat ik me inderdaad voor de 
eerste keer volledig op één onderwerp heb gericht. En meer dan positief was daarbij dat 
juist dit onderwerp me enorm heeft gegrepen. Ik heb het onderzoek en vooral ook het 
steeds verder uitdijen van mijn bibliotheek als een groot geschenk ervaren. Ik heb me 
met het onderwerp evenmin ooit verveeld. Inspiratie genoeg; de actualiteit zat mij 
voortdurend op de hielen. 
  Negatieve gevolgen waren er echter ook. Dit schrijven is een nogal solitaire 
aangelegenheid geweest. Ik heb me bewust - maar niet altijd even verstandig - afzijdig 
gehouden van debatten over mijn onderwerp. Deels was dit onderdeel van mijn eigen 
strategie: ik wilde niet het risico lopen om mij in de schaarse tijd naast mijn werk en 
sociale leven te verliezen in zijpaden. Deels had ik beter moeten weten: ik had 
informatie kunnen krijgen die ik mezelf nu heb onthouden en ik had me moeten 
realiseren dat het opnieuw uitvinden van het wiel weliswaar een voldoeninggevend 
creatief proces is, maar niet direct de beste nieuwe auto oplevert. 
  Dit solitaire proces wil echter niet zeggen dat ik niet door anderen ben geïnspireerd in 
mijn aanpak. In mijn proefschrift komen feitelijk alle thema‟s terug waarmee ik me de 
afgelopen 25 jaar heb beziggehouden. En bij al die onderdelen zijn collega‟s betrokken 
geweest die mij in de benadering van die onderwerpen hebben beïnvloed. Zo moet ik 
allereerst Coby van der Linde en Jan Boers bedanken die mij bij ons eerste grote 
onderzoek hebben geleerd dat het bedenken van leuke ideeën slechts één onderdeel is 
van het wetenschappelijke proces. Uiteindelijk moet het ook op papier komen te staan 
en is iets pas echt van waarde als het ook publicabel is en gepubliceerd wordt. Wat dat 
laatste betreft gaat mijn dank vooral uit naar Paul Aarts. Hij heeft mijn eerste artikel en 
vele van onze latere stukken geredigeerd. Mij heeft het geleerd me bij commentaar 
nederig op te stellen. Maar vooral heeft hij me laten zien dat schrijven een echt vak is 
met een belangrijk doel, namelijk het helder overbrengen van een idee. Dit proefschrift 
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is echter volledig buiten Pauls inbreng tot stand gekomen. Alle onduidelijkheden en 
slordigheden moeten dus op mijn conto worden bijgeschreven. 
  De drie anderen, die mij in mijn jaren aan de Universiteit van Amsterdam hebben 
geïnspireerd, zijn Leo Biegel, Kees van der Pijl en Gerd Junne. Biegel heeft mij de ogen 
geopend voor de menselijke maat in de internationale betrekkingen. Hij liet zien dat er 
meer is dan alleen door materiële belangen gedetermineerde doelstellingen Zijn 
prachtige verhalen waren bovendien altijd een genot om naar te luisteren. Van der Pijl 
was en is mijn grote voorbeeld als het gaat om een meeslepende aanpak. Niemand kon 
en kan zoals hij verbanden leggen tussen willekeurig welke gebeurtenis uit de 
wereldgeschiedenis. Zijn eclectische manier van aanpak heeft mij misschien meer 
geïnspireerd dan goed voor me is, maar de problemen waarmee ik mezelf daarbij heb 
opgezadeld zijn volledig te wijten aan mijn eigen tekortkomingen. Junne is voor mij 
altijd iemand geweest die het beste uit anderen weet te halen zonder ooit zichzelf op de 
voorgrond te dringen. Die rol heeft hij ook als promotor bij dit proefschrift gehad. Hij 
heeft mij op een kritische manier proberen te sturen en hij heeft me vooral de vrijheid 
gegeven om mijn eigen weg te kiezen. Misschien heb ik iets te veel gebruik gemaakt van 
de vrijheid die hij me gaf, maar ik had het zelf niet anders gewild of gekund. 
  Ook in mijn Rotterdamse tijd zijn er twee collega‟s die ieder op hun eigen manier hun 
stempel op dit proefschrift hebben gedrukt. De eerste is Arthur Wassenberg. 
Wassenberg heeft mij gewezen op de complexiteit van, zoals hij dat noemde, het „spel 
van de strategie‟. Door zijn benadering ben ik steeds meer gaan kijken naar wat mensen 
nu feitelijk drijft bij het formuleren en uitvoeren van strategie en hoe dit proces van 
strategievorming zich dan vervolgens voltrekt. De tweede die mij heeft beïnvloed is Bob 
de Wit. De Wit was jarenlang in Rotterdam mijn vaste partner bij het geven van 
onderwijs. De Wit is daarbij mijn voorbeeld voor de uiteindelijke uitvoering van dit 
project. Hij schreef zijn proefschrift in relatief korte tijd en liet zich daarbij ook door 
niets van zijn doel afbrengen. Die discipline heb ik mezelf eveneens opgelegd. 
Ten slotte moet ik nog een collega uit mijn Leidse tijd noemen. Meer dan hij zelf weet 
heeft Pepijn van de Port mij op het spoor gebracht van een keur aan relevante theorieën 
op het gebied van cultuur. Van de Port opende door zijn vele suggesties een doos van 
Pandorra van nieuwe literatuur en daarvoor ben ik hem dankbaar. 
  Ten slotte moet ik zeggen dat het schrijven van een proefschrift natuurlijk niet alleen 
te danken is aan de inspiratie van mensen uit het veld. Voor mij geldt in ieder geval dat 
ik dit werk nooit had kunnen voltooien zonder de ruimte die ik daarvoor heb gekregen 
van Nienke, mijn vrouw, en van Katrien, mijn dochter. Ik heb zelf niet het gevoel dat ze 
er onder hebben geleden, maar vanzelfsprekend is dat niet aan mij om te zeggen. Ik 
weet wel dat ik ze meerdere malen op een onaangename wijze heb geconfronteerd met 
mijn werkzaamheden. Ik zal hier verder niet over uitweiden, maar iedereen die een 
computer heeft en daar niet al te handig mee is, begrijpt wat ik bedoel. 
 
Gep Eisenloeffel 
Maart 2011 
 


