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1 Paradigmashift, Hypothese en Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding: Paradigmashift 

 
Het is misschien te vroeg om van een volledige paradigma-shift te spreken, maar 
duidelijk is wel dat cultuur als verklaringsgrond voor het formuleren, plannen, 
legitimeren en uitvoeren van strategische doelstellingen in complexe situaties aan 
invloed heeft gewonnen. We zien deze invloed van cultuur in verschillende disciplines 
naar voren komen. Zo maakt in de geschiedschrijving de stroming die bekend is komen 
te staan als New History in ruime mate gebruik van een benadering waarbij culturele 
identiteit als verklaringsgrond voor „de loop van de geschiedenis‟ de boventoon voert.1 
  De invloed van cultuur op gedrag en besluitvorming wordt tegenwoordig niet alleen 
toegepast voor onderzoek naar afzonderlijke groepen.2 Niall Ferguson gebruikt culturele 
en etnische spanningen in zijn in 2006 verschenen boek War of the World als een van de 
belangrijkste verklaringen voor de grote en kleinere oorlogen van de hele 20ste eeuw.3 
De ondertitel van zijn boek, In a Time of Hatred, geeft aan dat niet de materiële 
economische belangen als belangrijkste verklaring voor de gebeurtenissen worden 
opgevoerd, maar tegenstellingen in waardestelsels of culturele identiteit als oorzaak 
worden gezien voor de conflicten in de vorige eeuw. 
 
In de organisatiekunde zien we eveneens de invloed van cultuur een prominente plaats 
innemen. In eerste instantie werd cultuur gezien als iets dat voorbehouden was aan 
informele groepen. De laatste decennia wordt in de literatuur de aandacht gevestigd op 
bedrijfscultuur als integraal onderdeel van een organisatie.4 Een sterke cultuur werd 
daarbij gezien als fundamenteel voor het uitvoeren van een succesvolle bedrijfsstrategie. 
Dit was in ieder geval de stelling van een keur aan auteurs van Deal en Kennedy tot 
Collins en Porras.5 Auteurs als Karl Weick en Paul Bate doen daar nog een schepje 
bovenop door te stellen dat „een organisatie niet een cultuur hééft maar een cultuur is‟ 
en dat „cultuur en strategie grotendeels als synoniem moeten worden gezien.‟6 

                                         
1 De New History-stroming kwam op in de jaren zeventig van de vorige eeuw en werd vooral geïnspireerd door de Franse 
Annales school, waarvan auteurs als Marc Bloch, Fernand Braudel en Emmanuel Le Roy Laudrie de belangrijkste 
vertegenwoordigers waren. Deze Franse auteurs kregen navolging van Angelsaksische geschiedkundigen zoals Rhys Isaac. 
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de New History-school en de koppeling die in deze discipline gemaakt is met 
cultuuronderzoek in Burke, Peter (2007) Wat is cultuurgeschiedenis? Utrecht: Bijleveld. 
2 Zoals gender-onderzoek, arbeidersbeweging, jeugdcultuur etcetera. 
3 Ferguson, Naill (2006) War of the World. London: Penguin Books. 
4 De invloed van informele groepsprocessen werd vooral duidelijk uit de beroemde experimenten onder leiding van Elton 
Mayo in de jaren twintig van de vorige eeuw in de Hawthorne fabriek van General Electric. Dit onderzoek is in de 
literatuur vooral terug te vinden in wat onder organizational learning wordt verstaan. Van deze benadering gelden bijvoorbeeld 
Douglas Mc Gregor, Chris Argyris en later Peter Senge als de belangrijkste vertegenwoordigers. De resultaten zijn eveneens 
uitgewerkt in het bestuderen van het functioneren van groepen en diversiteit. Zie daarvoor bijvoorbeeld de studies van 
Ruth Meredith Belbin. Zie voor een algemene beschrijving onder andere in Dam, Nick van en Marcus, Jos (2005) Een 
praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Groningen: Wolters-Noordhof, pp. 491-495. 
5 Zie voor de invloed van „sterke culturen‟ bij het uitvoeren van een succesvol strategisch beleid onder andere Deal, 
Terence E. and Kennedy, Allen A. (1989) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. New York: Addison-
Wesley Publishing Company en Collins, Jim C. and Porras, Jerry I. (1994) Built to Last: Successful Habits of Visionary 
Companies. New York: HarperCollins Publishers Inc.. 
6 Zie in Bate, Paul (1995) Strategies for Cultural Change. Oxford: Butterworth/Heinemann. 
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  Geert Hofstede‟s boek Cultures‟ Consequences, uit 1980, legde vervolgens de link tussen 
nationale culturen en bedrijfsculturen.7 Het succes van The Art of Japanese Management, 
zoals uitgelegd in het gelijknamige boek van Richard Pascale en Anthony Athos, 
bevestigde het beeld dat er blijkbaar niet één best practice is, maar dat succesvolle 
organiserende principes gebaseerd kunnen zijn op afwijkende (nationale) culturele 
waarden.8 Cultuur was vanaf dat moment niet meer weg te denken uit de 
managementliteratuur. 
 
Ten slotte zien we hoe in de politieke wetenschappen en in de leer van de internationale 
betrekkingen cultuur een fundamentele rol is gaan spelen. Grote invloed op deze andere 
kijk op het ontstaan van buitenlandsbeleid had het verschijnen van Samuel P. 
Huntington‟s boek The Clash of Civilizations uit 1999. Huntington voorspelt in dit boek 
dat „verschillen in culturele waarden de belangrijkste bron van conflicten tussen naties in 
de 21ste eeuw zullen zijn.‟9 
  Huntington stond hierin niet alleen. Zo hadden auteurs als Alexander Wendt en Peter 
Katzenstein ongeveer gelijktijdig de aanval geopend op de twee dominante 
benaderingen in de leer van de internationale betrekkingen, namelijk het (neo)realisme 
en het neoliberalisme.10 Wendt en Katzenstein ontkenden niet dat macht, belangen of 
idealen een rol spelen bij geformuleerd en uitgevoerd beleid, maar stelden dat deze top 
down-kijk op de formulering, planning en uitvoering van beleid altijd plaatsvindt in een 
sociale context. In die sociale context bepaalt vervolgens een waardestelsel of culturele 
identiteit de marges waarin politieke besluitvorming plaatsvindt. Philip Smith geeft 
daarbij aan dat die marges vooral bottom up door de maatschappelijke basis of grassroot 
worden bepaald. Dit maatschappelijke draagvlak geldt volgens Smith als de 
noodzakelijke legitimering van het beleid.11 
 
 

1.2 Hypothese en Centrale Onderzoeksvragen 

 
Mijn onderzoek sluit aan bij deze shift in denken en heeft als onderwerp het 
Amerikaanse strategische buitenlandsbeleid dat is geformuleerd, gepland, gelegitimeerd 
en uitgevoerd in de aanloop en het verloop van de zogeheten War on terror. Het 
uitroepen van deze War on terror was het directe resultaat van de aanslagen op het World 
Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington op 11 september 2001. De 
oorlog was gericht tegen het terroristennetwerk Al Qaida waarvan Osama Bin-Laden de 
leider was en tegen de vermeende regimes die dit netwerk onderdak verleenden of 

                                         
7 Hofstede, Geert (2001, Second Edition) Culture‟s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations 
Across Nations. Thousand Oaks/London: Saga Publications. 
8 Zie voor het succes van de Japanse organisatiestructuur onder andere Pascale, Richard and Athos, Anthony (1981) The 
Art of Japanese Management. London: Penguin. 
9 Huntington, Samuel P. (1999) The Clash of Civilizations: And the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. 
10 Zie Katzenstein, Peter, editor (1996) The Culture of National Security: Norm and Identity in World Politics. New York: Columbia 
University Press en Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. New York: Cambridge University Press. 
11 Zie hiervoor in Smith, Philip (2005) Why War? The Cultural Logic of Iraq, The Gulf War, and Suez. Chicago/London: The 
University of Chicago Press. 
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zouden steunen, zoals respectievelijk het Afghanistan onder leiding van de Taliban en 
het Irak van Saddam Hoessein. 
 
Mijn hypothese is dat de Amerikaanse culturele identiteit een fundamentele rol heeft 
gespeeld bij de manier waarop de strategische beleidsdoelstellingen in de aanloop en het 
verloop van de War on terror geformuleerd en gepland werden, gelegitimeerd zijn en ten 
slotte zijn uitgevoerd. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen die uit deze hypothese voortvloeien zijn allereerst 
hoe we een theoretische koppeling kunnen maken tussen het politiek strategische 
besluitvormingsproces en culturele identiteit. Vervolgens stel ik de vraag of we kunnen 
spreken van dé Amerikaanse culturele identiteit die zich uit in één set aan waarden of 
dat er sprake is van elkaar beconcurrerende sets aan culturele waarden die ieder op eigen 
wijze invulling geven aan de formulering, planning, legitimering en uitvoering van 
strategische doelstellingen. Ten slotte onderzoek ik of we deze waarden in het concrete 
geval van de War on terror terugzien in de formulering, planning, legitimering en 
uitvoering van de strategische doelstellingen. 
 
 

1.3 Onderzoeksopzet en Uitgangspunten 

 
In het tweede hoofdstuk ga ik in op de vraag wat we onder strategie moeten verstaan 
en hoe de ideeën over strategie zich hebben ontwikkeld in drie disciplines; 
achtereenvolgens de krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de internationale 
betrekkingen. Ik richt me bij mijn behandeling van de krijgskunde niet op de 
geschiedenis van het militair strategische denken of op de grand strategies die in 
verschillende fase van de geschiedenis zijn uitgedacht. Evenmin zal ik bij de 
beschouwing van de krijgskunde uitgebreid ingaan op vergelijkingen tussen 
verschillende landen waar het gaat om strategische besluitvorming.12 
  Ook bij mijn behandeling van de organisatiekunde en de leer van de internationale 
betrekkingen ligt mijn nadruk niet op een analyse van in de tijd feitelijk uitgevoerde 
plannen of op een analyse van beleidsdocumenten. Ik behandel strategie niet als een 
besluitvormingsproces dat van boven af wordt opgelegd. Mijn behandeling concentreert 
zich juist op de vraag of we in alle drie de disciplines kunnen spreken van de invloed 
van breed gedragen culturele waarden die invloed uitoefenen op de strategievorming. 
Het is precies dit idee dat strategie enkel en alleen is voorbehouden aan de top van een 
organisatie - en dat de uitvoering van het geformuleerde beleid niet tot het domein van 
strategie hoort maar als operationeel moet worden gezien – dat in alle drie de disciplines 
ter discussie staat. 
 

                                         
12 Voor deze benadering verwijs ik graag naar het proefschrift van Van Hooft, Paul (forthcoming) On the Origins of Grand 
Strategy and Strategic Culture. Werktitel van Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor verder informatie ook 
home.medewerker.uva.nl/p.a.vanhooft.  

http://home.medewerker.uva.nl/p.a.vanhooft
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  Om deze stelling verder uit te werken, ga ik in de eerste plaats in op de tegenstelling 
tussen denken en doen en laat zien dat deze gaandeweg naar de achtergrond is 
verdwenen. Vervolgens neem ik eveneens het uitgangspunt onder de loep dat strategie 
rationeel is en gecontroleerd, lineair en sequentieel kan worden uitgevoerd. Meerdere 
auteurs wijzen er op dat strategie in veel te complexe situaties voorkomt om nog 
volledig gecontroleerd te kunnen worden door welke individuele actor of kleine groep 
actoren dan ook. Wat hiervoor in de plaats komt in de benaderingen van de 
verschillende disciplines is niet zozeer dat individuele actoren of macht en objectieve 
belangen geen rol meer spelen. De stelling is juist dat sociaal handelen - en strategisch 
politieke besluitvorming is daarvan een onderdeel - nooit plaatsvindt in een vacuüm 
maar altijd binnen de context van een cultureel waardestelsel. 
  Ten slotte geldt dat zo‟n cultureel waardestelsel niet alleen wordt gevormd door een 
maatschappelijke elite maar vooral ook ontstaat vanuit de grassroot-onderklasse. Dit 
brengt met zich mee dat strategie zoals geformuleerd en gepland vanuit de top van een 
organisatie moet worden gelegitimeerd door de basis en dat de uitkomst altijd 
voortkomt door middel van een proces van vergaande interactie tussen alle betrokken 
partijen. 
 
In het derde hoofdstuk ga ik in op de vraag wat we onder cultuur moeten verstaan. In 
de eerste plaats kijk ik naar het onderdeel van de definitie waarin gesproken wordt over 
cultuur als een van de aspecten van human mental programming. De vraag die daarbij aan 
de orde komt is welk deel van human mental programming expliciet hoort bij cultuur. Zo 
wordt in iedere definitie melding gemaakt van het feit dat cultuur bij een groep hoort. 
De aanvulling daarbij is dan dat een groep iets van een gemeenschappelijk verleden 
moet hebben, waardoor bijbehorende waarden, normen en gebruiken zijn vastgelegd. 
Aan dergelijke culturele fenomenen ontleent een groep zijn identiteit en wordt het 
onderscheid tussen us en them duidelijk. Er bestaat echter geen overeenkomst over hoe 
groot zo‟n groep moet zijn en welke voorwaarden gelden voor de historische of sociaal-
maatschappelijke context waar zo‟n groep mee geconfronteerd wordt. 
  In de tweede plaats concentreer ik me op de stelling dat een cultuur niet alleen zin 
gééft, maar cultuur ook zin hééft. Cultuur levert volgens dit uitgangspunt „aan een groep 
een blauwdruk om te overleven.‟13 Deze stelling komt grotendeels overeen met de 
definitie van strategie. Immers: ook strategie is gericht op „externe aanpassing‟ en 
„interne integratie.‟14 
  In de derde plaats wijs ik op het uitgangspunt dat culturele waarden aangeleerd zijn, 
maar moeizaam of niet geleerd kunnen worden. Hier gaat het dus om de vraag hoe 
culturele waarden tot stand komen. Eveneens is hier de vraag relevant hoe snel culturen 
zich aanpassen of andersom hoe weerbarstig culturele waarden juist zijn. De hamvraag 
komt echter vaak niet aan bod: wie zijn degene die de cultuur van een groep vorm 
geven? Hoe komt dit proces tot stand en vooral welke belangen, maar ook 
belangentegenstellingen zijn daarmee gemoeid? In dit onderdeel van de analyse komt de 

                                         
13 Schneider, Susan C. en Barsoux, Jean-Louis (2003) Intercultureel management. Pearson Education Benelux. 
14 Zie ook in Schneider, Intercultureel Management, pp. 135-159. Zie ook in Schein, Edgar H. (2004, derde druk) Organizational 
Culture and Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, pp. 87-135. 
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tegenstelling tussen de top down-benadering van het ontstaan van cultuur en de bottom up-
benadering naar voren. Vooruitlopend op de discussie kan ik stellen dat ik meer naar de 
bottom up-benadering neig dan naar de top down-benadering.  
  In de vierde plaats richt ik me op de vermeende gelaagdheid van cultuur en op de 
vraag welke basisassumpties de kern van een cultuur vertegenwoordigen. 
  Ten slotte sluit ik af met de vraag hoe ik in het specifieke geval van mijn studie cultuur 
zal operationaliseren, welke culturele fenomenen ik zal bestuderen en hoe ik daarbij te 
werk zal gaan. Dit laatste punt levert methodologisch gezien de meeste problemen op. 
Opvallend is namelijk dat in de literatuur waarbij cultuur als belangrijk element bij 
strategie wordt genoemd slechts zelden aan dit begrip ook inhoud wordt gegeven. De 
belangrijkste reden voor deze ommissie is dat culturele fenomenen zeer moeilijk zijn te 
operationaliseren. 
  Het dilemma bij het operationaliseren van cultuur is dat als we het trachten te 
kwantificeren en op die manier tot een vergelijking willen komen tusssen universeel 
optredende culturele fenomenen diepgang en nuances verdwijnen. Aan de andere kant 
geldt dat als we culturele fenomenen alleen verklaren vanuit hun specifieke context we 
slechts kunnen komen tot interpretaties of duiding zonder met harde bewijzen te 
kunnen komen. 
  Ik heb in mijn studie toch voor die laatste optie gekozen. De methode van duiding die 
ik daarbij heb gehanteerd is gebaseerd op een historisch onderzoek naar de invulling 
van de volgens mij tijdens de War on terror belangrijkste culturele fenomenen binnen de 
Amerikaanse identiteit. 
 
Na de eerste twee theoretische delen concentreer ik me in het vierde hoofdstuk op de 
vraag of we kunnen spreken van dé Amerikaanse culturele identiteit en hoe deze is 
ontstaan. We zien allereerst dat e pluribus unum - uit vele één - het devies is van de 
Amerikaanse samenleving. Dit werpt direct ook een fundamentele vraag op over dé 
culturele identiteit van de Amerikanen. Is er „iets‟ dat alle Amerikanen 
gemeenschappelijk hebben en hen bindt? Dat „iets‟ wordt in de literatuur omschreven 
als „de Amerikaanse droom‟ en omvat „een sociaal ethos, een politiek geloof.‟ De stelling 
is dat dit geloof in een overkoepelend ideaal van de „pluribus‟ een „unum‟ maakt en tot 
uiting komen in algemene strategische beleidsdoelstellingen. 
  Een nadere analyse wijst echter uit dat van zo‟n gemeenschappelijk gedragen credo 
slechts in beperkte mate sprake is. Onder de oppervlakte bevindt zich een historisch 
gegroeide lappendeken van verschillende culturele identiteiten. Deze verschillende 
cultuurclusters geven - ieder voor zich – een andere invulling aan de begrippen waar „de 
Amerikaanse droom‟ voor staat. 
 
Mijn onderzoek richt zich vervolgens op een aantal theses die een verklaring 
pretenderen te geven voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit en 
vooral op het ontstaan van verschillende culturele clusters die ieder een eigen invulling 
geven aan culturele kerndimensies. 
  De eerste categorie verklaringen voor het ontstaan van de Amerikaanse culturele 
identiteit vallen onder de zogeheten Germ-these. Volgens deze these is de Amerikaanse 
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culturele identiteit vooral terug te voeren op de invulling van culturele kerndimensies 
zoals die al aanwezig waren bij de eerste kolonisten. Binnen deze hoofdcategorie is een 
aantal nuances aan te brengen. Zo zal ik ingaan op de versie van de Germ-these waarin 
gesteld wordt dat de Amerikaanse culturele identiteit het resultaat is van de waarden en 
normen die door de eerste vooral Brits-protestantse kolonisten werden overgebracht. 
Binnen deze variant, die ik de Wasp-these noem, is weer een variant die zich vooral richt 
op de invloed van de puriteinse kolonisten die zich in het noordoosten van de 
Verenigde Staten vestigden. 
  Vervolgens is er de variant die stelt dat er niet sprake was van één Brits-protestantse 
cultuurcluster, maar van nog drie anderen. De eerste van deze drie andere Brits-
protestantse kolonisatiegolven met een eigen cultureel waardestelsel wordt gesitueerd in 
de periode van 1642 tot 1675. Het initiatief hierbij ging vooral uit van de zogeheten 
distressed cavaliers, de Engelse adel die in de tijd van de burgeroorlog de zijde van koning 
Karel I had gekozen. Deze kolonisatiegolf richtte zich vooral op Virginia en kan als 
voorloper worden gezien van de latere landadel van het „Oude Zuiden.‟ 
  De derde kolonisatiegolf die een onmiskenbaar Brits-protestants karakter had, vond 
plaats in de periode tussen grofweg 1675 en 1725. Het gaat hierbij vooral om de grote 
groep quakers die zich onder leiding van in eerste instantie William Penn in de latere 
zogeheten Middle Colonies Pennsylvania, New Jersey en Delaware vestigden. 
  De vierde, laatste grote Brits-protestantse kolonisatiegolf, is die van de overwegend 
Schotse en Ierse Britten die zich tussen 1717 en 1775 in de Nieuwe Wereld vestigen. 
  Verder is er vooral tegenwoordig veel meer aandacht voor de inbreng van niet-Britse 
kolonisten op de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit en zo zal ik ook 
ingaan op de invloed van niet-Britse kolonistengroepen als respectievelijk de Hispanics, 
Nederlanders, Franse hugenoten, Zweden, Duitsers en Joden. 
  Ten slotte kunnen we niet heen om de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse slaven 
en last but not least de inheemse Indiaanse bevolking. 
 
De tweede categorie theorieën waarin men zich uitlaat over het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit bestaat uit de theorieën die stellen dat het juist niet de 
oorspronkelijke volksaard van de kolonisten en latere emigranten is geweest die 
bepalend was voor de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele identiteit. Wat 
volgens aanhangers van deze theorieën de doorslag heeft gegeven bij de vorming van 
het typische Amerikaanse waardestelsel is de ervaring van de kolonisten en emigranten 
met de nieuwe omstandigheden en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen 
op het nieuwe continent. In algemene termen noem ik deze benadering de Interactie-these. 
  De eerste these die deze stelling als uitgangspunt neemt is de zogeheten Frontier-these. 
In deze these gaat men er van uit dat één specifieke factor kenmerkend was voor de 
vorming van de typische Amerikaanse culturele identiteit. Deze alles bepalende factor 
was de manier waarop de omstandigheden in de frontier inwerkten op de psyche van de 
nieuwe bewoners van het Noord-Amerikaanse continent. 
  De tweede variant van de Interactie- these richt zich op de confrontatie tussen de 
etnische groeperingen op het Noord-Amerikaanse continent. Deze tweede variant 
noem ik de Migratie-these. De Migratie-these benadert de trek van grote groepen mensen als 
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onderdeel van een historische ontwikkeling die in een breder perspectief dient te 
worden gezien dan alleen de kolonisatie van Noord-Amerika. In de tweede plaats richt 
de Migratie-these zich op alle etnische groeperingen en beschouwt men de uitkomt van de 
interactie tussen deze groepen als een smeltkroes of melting pot. 
  De derde variant van interactie is wat men wel de Moderniserings-these noemt. Als 
uitgangspunt geldt bij deze these dat cultuur niet statisch is, maar zich voortdurend 
aanpast. De nadruk bij de Moderniserings-these ligt dan niet op de fysieke gesteldheid of op 
de interactie tussen groepen met ieder hun eigen waardestelsel, maar op de nieuwe, 
vooral economische omstandigheden. 
 
De derde categorie theorieën die aangeeft wat de oorsprong is van de Amerikaanse 
culturele identiteit stelt dat het Amerikaanse waardestelsel vooral het resultaat is van een 
lotsbestemming. In algemene termen noem ik dit uitgangspunt de Manifest Destiny-these. 
Hierbij is een drietal hoofdvarianten aan te duiden. 
  In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de Verenigde Staten begonnen zijn als 
religieus experiment en dat de waarden die daarbij een rol speelden fundamenteel zijn 
voor de Amerikaanse culturele identiteit. Deze these zal ik de Providential History-these 
noemen. 
  De tweede variant van de categorie theorieën die stelt dat de Amerikaanse cultuur 
uitvloeisel is van een voorbestemd eindpunt van de menselijke beschaving is de 
zogeheten Verlichtings-these. Het belangrijkste element van het verlichtingsdenken zijn de 
self-evident principes waarop de Amerikaanse culturele identiteit is gebaseerd. 
  De derde variant in het denken over de culturele identiteit van de Verenigde Staten als 
uiting van een onafwendbare destiny wordt gevormd door wat ik de Sociaal-Darwinisme-
these noem. Deze these staat voor het idee dat de Amerikaanse culturele waarden niet 
alleen een logisch eindpunt vormen van de menselijke beschaving, maar ook superieur 
zijn aan andere waarden en dat die superioriteit de rechten maar zelfs ook de plichten 
met zich mee brengt om die waarden aan de rest van de mensheid op te leggen. 
 
In het vijfde hoofdstuk laat ik zien welke concrete invulling vanuit de verschillende 
culturele clusters wordt gegeven aan een aantal kerndimensies. Ik heb hierbij niet naar 
volledigheid gestreefd maar als uitgangspunt genomen of de invulling van die 
kerndimensies een rol speelt in het strategische besluitvormingsproces in de aanloop en 
het verloop van de War on terror. Mijn centrale vraag daarbij is of er sprake is van een 
typisch Amerikaanse invulling van culturele kerndimensies of dat er grote verschillen 
zijn die ook consequenties hebben voor het strategische besluitvormingsproces. 
 
De kerndimensie waar ik in de eerste plaats naar kijk is die van individualisme. Mijn 
aandacht richt zich daarbij op twee aspecten van deze kerndimensie, die ik als 
afzonderlijke dimensie zal behandelen. De eerste is dat de manier waarop individuen 
zich gedragen binnen groepen. Dit noem ik individualisme versus in group collectivisme.  
  De tweede dimensie is de manier waarop in de Verenigde Staten inividualisme is 
gericht op weerstand tegen iedere vorm van overheidsingrijpen. Deze dimensie noem ik 
individualisme versus institutioneel collectivisme. 
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  In de derde plaats kijk ik naar de dimensie van universalisme. Het is de invulling van 
deze dimensies die aangeeft hoe men in de Verenigde Staten een onderscheid maakt 
tussen us en them en „goed‟ en „kwaad‟ en hoe onwrikbaar men van het eigen standpunt 
uit blijft gaat. 
  In de vierde plaats concentreer ik me op de specifieke manier versus een holistische manier 
waarop men in de Verenigde Staten naar de werkelijkheid kijkt. Deze specifieke manier van 
kijken uit zich in het opdelen van vraagstukken in kleinere deelgebieden en in een grote 
nadruk op feiten en cijfers als ondersteuning bij besluitvorming. 
  De vijfde dimensie is die van machtsafstand. Ik ga vooral in op hoe men in de Verenigde 
Staten leiderschap invult, wat men van de eigen leiders verwacht en wat leiders daarbij 
moeten doen om hun handelen te legitimeren. 
  In de zesde plaats richt ik me op de Amerikaanse invulling van masculiniteit en op de 
verschillende aspecten, zoals de toepassing en hoge acceptatie van geweld en self-reliance, 
die daarbij aan de orde komen. 
  De zevende dimensie waar ik aandacht aan besteed is die van taak- of actie gerichtheid en 
dan vooral afgezet tegen relatiegerichtheid. 
  Nauw hiermee verbonden is de achtste tegenstelling tussen de dimensie achievement 
versus ascription. Achievement staat daarbij voor eigen prestaties en de waarde die men 
daaraan kan ontlenen, terwijl ascription staat voor toegeschreven status, dat wil zeggen 
dat men status heeft door afkomst. 
  In de negende plaats ga ik in op de dimensie onzekerheidsvermijding. Ik zal aantonen dat 
het nastreven van materieel bezit als tegenhanger de angst om alles weer kwijt te raken 
heeft en dat onzekerheidsvermijding in de Amerikaanse context met zich meebrengt dat 
men zich ook het recht toeëigent om dat bezit op alle mogelijke manieren te verdedigen. 
In tegenstelling tot het beeld van de onverschrokken lonesome cowboy die geen gevaar of 
risico uit de weg gaat, zal mijn stelling zijn dat angst juist een fundamenteel onderdeel is 
van de Amerikaanse culturele identiteit. 
  In de tiende plaats richt ik me op de culturele dimensies van het omgang met tijd. 
  Ten slotte gebruik ik taal en de toepassing van artefacts, gedrag en de inzet van 
symboliek, helden en rituelen als illustraties van de invulling van bovengenoemde 
kerndimensies. 
 
In het zesde hoofdstuk stel ik de vraag in hoeverre de culturele clusters, die uit 
bovenstaande analyse naar voren komen, terug te vinden zijn in geografisch te 
onderscheiden politieke culturen. 
  Allereerst concentreer ik me op de tegenstelling die bestaat tussen Noord en Zuid. Ik 
geef aan hoe deze scheiding deels begrepen moet worden uit de historische context 
waarin ze is opgekomen. Uit deze context blijkt dat deze tegenstelling deels bewust 
gecontrueerd is. 
  Bovendien laat ik zien dat wat men daarbij dan verstaat onder de mentaliteit van „het 
Oude Zuiden‟ veel minder dominant was dan vaak wordt aangenomen. 
  Ik besteed naast de tegenstelling Noord-Zuid eveneens aandacht aan de tegenstelling 
Noordoost- Zuidwest. 
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  Vervolgens toon ik aan dat binnen deze culturen uiting wordt gegeven aan eigen 
politieke en strategische doelstellingen waarbij naast materiële belangen de invulling van 
culturele kerndimensies de leidraad voor het geformuleerde, geplande, gelegitimeerde en 
uitgevoerde beleid vormt. 
 
Ten slotte ga ik in het zevende en afsluitende hoofdstuk in op de context van het 
ontstaan van het in mijn ogen dominante culturele waardestelsel dat als fundament geldt 
voor het politieke strategische besluitvormingsproces in de aanloop en het verloop van 
de War on terror. Ik richt me hierbij vooral op de periode van grofweg 1930 tot 2000. Dit 
proces zal ik omschrijven als de southernization van de Verenigde Staten. Het is door deze 
southernization dat het waardestelsel van de door mij beschreven backwoodsmen-cultuur 
dominant is geworden. 
  Vervolgens laat ik zien hoe de concrete invulling van bovengenoemde culturele 
kerndimensies door deze culturele cluster is terug te zien in de formulering, planning, 
legitimering en de uiteindelijke uitvoering van de strategie tijdens de aanloop en het 
verloop van de War on terror. 


