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2 Begripsbepaling van Strategische Besluitvorming in 
Verschillende Disciplines 

2.1 Inleiding 

 
Het zou mooi zijn een studie over politiek strategische besluitvorming te kunnen 
beginnen met een eenduidige definitie van het begrip strategie. Dat is helaas onmogelijk 
omdat daarover in de literatuur in geen van de disciplines die ik behandel 
overeenstemming is.15 Een bekende en bruikbare indeling van de verschillende aspecten 
van strategie is afkomstig van Andrew Pettigrew.16 Pettigrew maakt onderscheid tussen 
wat hij noemt het „strategische proces,‟ „de strategische inhoud‟ en „de strategische 
context.‟ Dit onderscheid wordt ook gevolgd en uitgewerkt in het handboek Strategy: 
Process, Content, Context van Bob de Wit en Ron Meyer.17 
  De Wit en Meyer geven allereerst aan wat volgens hen de belangrijkste punten zijn als 
we deze drie gebieden van strategie willen bestuderen. Zo stellen zij dat “stated in terms 
of a number of questions, the strategy process is concerned with the how, who, and the 
when of strategy.”18 
  Vervolgens schrijven zij dat “the product of a strategy process is referred to as the 
strategy content. Stated in terms of a question, strategy content is concerned with the 
what of strategy – what is, and should be, the strategy for the company and each of its 
constituents units?”19 
  Ten slotte definiëren zij de context als volgt: “the set of circumstances under which 
both the strategy process and the strategy content are determined is referred to as the 
strategy context. Stated in terms of a question, strategy context is concerned with the 
where of strategy – where, that is in which firm and which environment, are the strategy 
process and strategy content embedded.”20 
 
Het is deze indeling en de hierboven gestelde vragen die daaruit voortvloeien die ik in 
dit eerste hoofdstuk uitwerk. Maar waar De Wit en Meyer zich concentreren op 
strategisch management zal ik strategie beschrijven en analyseren aan de hand van wat 
daarover in drie disciplines is te vinden. Deze disciplines zijn achtereenvolgens de 
krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de internationale betrekkingen. 
 
De krijgskunde is interessant omdat de koppeling tussen strategie en oorlogsvoering 
vanaf de oudheid evident is. Bovendien heeft deze manier van denken ook de algemene 

                                         
15 Zie voor verschillende definities van strategie bijvoorbeeld in Ogilvie, Robert (2004) Krijgskunde en ondernemingsstrategie. 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact, pp. 31-32. 
16 Pettigrew, Andrew, editor (1987) The Management of Strategic Change. Oxford: Blackwell. 
17 De Wit, Bob and Meyer, Ron (1998, revised tweede editie) Strategy: Process, Content, Context. London: International 
Thomson Business Press. 
18 De Wit, Strategy, p. 5. 
19 De Wit, Strategy, p. 6. 
20 De Wit, Strategy, p. 6. 
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theorievorming over strategie, zoals in de ideeën over strategisch management en 
internationale betrekkingen beïnvloed. Mijn interesse ligt vooral in de ontwikkeling van 
het denken over strategie en oorlogsvoering in de Amerikaanse geschiedenis. Ik zal laten 
zien dat de Amerikanen in hun ideeën over strategie en oorlogsvoering in de tweede 
helft van de 19de eeuw een grote verandering hebben doorgemaakt. Deze omslag heeft 
grote gevolgen gehad voor de manier waarop de Amerikanen hun eigen militaire 
strategie vorm hebben gegeven in de 20ste en 21ste eeuw. 
 
In de tweede plaats richt ik me op de discussie rondom het begrip strategie in de 
organisatiekunde en dan vooral in de discipline van strategisch management. Om 
verschillende redenen is een uitstap naar deze literatuur belangrijk. Allereerst is er een 
duidelijke kruisbestuiving tussen management en politiek. Deze wisselwerking is vooral 
te zien in het denken en het beleid van de vorige Amerikaanse president George W. 
Bush. President Bush koketteerde uitdrukkelijk met strategisch management als manier 
om het eigen beleid vorm te geven. Zo stelt Bush, die tussen 1973 en 1975 een MBA 
aan de prestigieuze Harvard Business School volgde, „dat het leiden van een land niet 
anders is dan het leiden van een grote multinational.‟21 In de praktijk zien we bij Bush 
dat in de manier waarop hij over strategie dacht en op de manier waarop zijn regering 
strategie uitvoerde ideeën uit de organisatiekunde zijn terug te vinden. 
  Vervolgens is het zo dat strategisch management in eerste instantie de ontwikkelingen 
en uitgangspunten van de krijgskunde en internationale betrekkingen volgde en dat we 
die manier van denken ook bij president Bush terugzien. De laatste decennia heeft 
hierin echter een omslag plaatsgevonden. 
  Ik zal laten zien dat tegenwoordig de managementliteratuur meer vernieuwend en 
leidend is in de debatten over wat strategie is en hoe we tegen strategische 
besluitvormingsprocessen aan moeten kijken. Zo is het in de organisatiekunde dat het 
idee naar voren kwam dat denken over strategie en het uitvoeren van strategie niet 
voorbehouden is noch moet zijn aan de top van een organisatie. In de organisatiekunde 
is een dominante stroming opgekomen die dit juist omdraait. Volgens deze benadering 
is de steun van de basis beslissend voor het legitimeren van strategie. Cruciaal voor het 
succes van strategie is de kwaliteit van de mensen die de strategie daadwerkelijk 
uitvoeren. 
 
In de derde plaats ga ik in op de ontwikkeling van het begrip strategie in de leer van de 
internationale betrekkingen. Het belang hiervan spreekt voor zich. De War on terror heeft 
immers alles te maken met internationale betrekkingen en het buitenlandsbeleid van een 
land kan als synoniem worden gezien voor strategie. Daarbij gelden dan ook dezelfde 
vragen als bij strategie: wat moeten we verstaan onder de context van buitenlandsbeleid? 
Hoe en door wie wordt het beleid geformuleerd en gepland? Hoe vindt legitimatie van 
het beleid plaats en ten slotte hoe moeten we de uitvoering van het beleid benaderen? 
  Mijn onderzoek zal allereerst ingaan op de aannames van een aantal dominante 
theorieën of scholen. Ik zal daarbij ingaan op de verschillen in uitgangspunten tussen de 

                                         
21 Daalder, Ivo en Lindsay, James (2003) Amerika ontketend: De Bush revolutie en de buitenlandse politiek. Utrecht: Het Spectrum, 
p. 48. 
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diverse benaderingen en op de consequenties die het voeren van een beleid volgens een 
bepaalde school heeft. Ik zal daarbij laten zien dat het strategische denken en de 
uitvoering van het strategische beleid van de War on terror voor een groot deel is terug te 
voeren op de aannames en de uitgangspunten van de meest dominante scholen. Ik zal 
aantonen dat deze manier van denken weliswaar in grote lijnen een verklaringsmodel 
geeft voor het strategische beleid als het gaat om de War on terror maar op belangrijke 
punten te kort schiet. 
 
 

2.2 Krijgskunde en Strategie 

 
Het verband tussen strategie en krijgskunst lijkt evident. Simpel gezegd ligt het 
antwoord al in het woord strategie besloten. Strategie is immers samengesteld uit de 
Griekse woorden stratos, dat „leger‟ betekent en het werkwoord agein dat zoveel inhoudt 
als „leiding geven.‟ In de letterlijke betekenis is strategie dus „het leiden van een leger.‟ 
Als begrip komt het woord strategie voor het eerst op tijdens de vijfde eeuw voor 
Christus als in Athene, tijdens de aanhoudende oorlogen met Sparta, bestuurlijke 
hervormingen plaatsvinden. Athene wordt in die periode verdeeld in tien wijken, met 
aan het hoofd van iedere wijk een militair en politiek leider. Gezamenlijk voeren deze 
strategoi de leiding over de stad. 
  Daarmee lijkt de eerste vraag eenduidig beantwoord: blijkbaar gaat men er in de 
krijgskunde vanuit dat de leider ook de strateeg is. En als hij al niet de enige strateeg is 
dan wordt de strategie toch in alle gevallen top down in samenwerking met zijn naaste 
medewerkers geformuleerd waarna de uitvoering door de grondtroepen plaatsvindt.  22 
  Dé rode draad, die vervolgens is terug te vinden in de ontwikkeling van het denken 
over de krijgskunst, is dat naarmate de oorlogsvoering steeds ingewikkelder wordt, de 
scheiding tussen denken over strategie en de feitelijke uitvoering, het doen, steeds groter 
wordt. De term strategie wordt gaandeweg meer en meer toegekend aan het denken. 
Het doen wordt gereduceerd tot de pure uitvoering van vooraf bedachte plannen. Het 
krijgt ook een ander woord, namelijk tactiek of operations.23 
  De loskoppeling van enerzijds strategisch denken en anderzijds de uitvoering van de 
plannen heeft grote consequenties. Het strategisch denken krijgt steeds minder met de 
realiteit van het slachtveld te maken. Het idee dat plannen kunnen worden ontwikkeld 
vanaf de tekentafel gaat de boventoon voeren. Als uitgangspunt geldt dat de 
werkelijkheid volledig kan worden blootgelegd en gecontroleerd door het verwerven en 
analyseren van informatie. Binnen dit door rationeel denken gedomineerde kader geldt 
eveneens dat de kunst van het oorlogvoeren kan worden geleerd door voorafgaande 
oorlogen te bestuderen. In deze manier van denken over strategie worden normatieve 

                                         
22 Zie voor een beschrijving van de ontwikkeling van het woord strategie in Cummings, Stephen, „The First Strategists,‟ in 
De Wit, Strategy, pp. 25-28. 
23 Het is vooral de Duitse krijgstheoreticus Carl von Clausewitz die dit onderscheid in de 19de eeuw in zijn boek Vom Kriege 
expliciet aangeeft. Von Clausewitz schrijft dat “Taktik und Strategie sind zwei in Raum und Zeit sich einander 
durchdringend, aber doch wesentlich verschiedene Tätigkeiten.” Geciteerd in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 
50. Zie voor de orginele tekst Von Clausewitz, Carl (1982, 1832) On War. London: Penguin Classics. 
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uitgangspunten - hoe het eigenlijk zou moeten – steeds dominanter. Men raakt er van 
overtuigd dat die best practice tot de beste resultaten leidt. Een andere consequentie van 
de loskoppeling van denken en doen is dat als er fouten worden gemaakt die niet 
worden toegeschreven aan het uitdenken van de vermeend superieure planning maar 
aan de tekortkomingen van de grondtroepen. 24 
 
Een nadere beschouwing van de ontwikkeling van het denken in de krijgskunde levert 
echter een genuanceerder beeld op. Stephen Cummings wijst er bijvoorbeeld op dat bij 
de oude strategoi in Athene de tegenstelling tussen denken en doen nog niet aanwezig 
was. Het ontbreken van deze tegenstellingen kan niet beter worden geïllustreerd dan aan 
de hand van Alexander de Grote. Alexander, die als militair strateeg door velen nog 
altijd wordt gezien als een genie, was tijdens het gevecht altijd in het heetst van de strijd 
te vinden.25 Denken en doen was bij hem nog één. Niet alleen was er een eenheid in 
persoon, ook was er geen onderscheid tussen strategisch denken en de uitvoering 
daarvan in termen van tijd. Het denken over strategie en de uitvoering vond ter plekke 
plaats. Natuurlijk werden van te voren plannen gemaakt - de successen van Alexander 
waren grotendeels gebaseerd op het nauwkeurig bestuderen van het terrein en het 
inspelen op de sterkte en zwakte van de tegenstander - maar plannen waren niet heilig. 
Integendeel: flexibiliteit in termen van voortdurende aanpassing aan veranderende 
omstandigheden stond centraal.26 Het zijn dus niet zozeer de eerste strategen die een 
onvolledig beeld hebben achtergelaten over wat strategie inhoudt, maar het is de 
ontwikkeling die het denken over de krijgskunde is ingeslagen waardoor het lijkt alsof 
strategisch denken en de uitvoering twee totaal verschillende gebeurtenissen zijn. In de 
realiteit is die scheiding niet te maken.27 

                                         
24 Typerend hiervoor is de uitgedachte en uitgevoerde strategie tijdens de Vietnamoorlog. Zo wordt aan Robert McNamara, 
minister van Defensie onder president Kennedy, de uitspraak toegeschreven dat “we must determine what our foreign 
policy is … Formulate a military strategy … Carry out this strategy and build the forces to successfully conduct this 
strategy.” Eenzelfde houding had ook generaal William Westmoreland, tussen 1964 en 1968 hoofd van de Amerikaanse 
strijdkrachten in Vietnam. Westmoreland was er tot het einde van de oorlog van overtuigd dat op de strategie niets viel aan 
te merken. Ondanks herhaalde pogingen van adviseurs ter plekke, zoals bijvoorbeeld John Paul Vann, hield Westmoreland 
vast aan de uitgestippelde strategie. Aan hem wordt ook de toespraak toegeschreven dat „militair gezien de oorlog was 
gewonnen.‟ De nederlaag werd vervolgens toegeschreven aan de slechte moraal van de troepen of aan de dolksteek in de 
rug door „de vijfde colonne‟ in de Verenigde Staten zelf, waarmee werd verwezen naar de studentenprotesten en het gebrek 
aan steun door de politici. Zie bijvoorbeeld in Sheehan, Neil (1989) A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in 
Vietnam. London: Pan Books. 
25 Zie in Cummings, „The First Strategists,‟ in De Wit, Strategy, pp. 25-28. 
Het is ook opvallend hoe vaak Alexander de Grote ook in de managementliteratuur als voorbeeld wordt gebruikt. Zie 
daarvoor onder andere in Bose, Parta (2003) Alexander the Great: Art of Strategy. London: Profile Books en Kets de Vries, 
Manfred F. R. en Engellau, Elisabeth (2003) Het leiderschap van Alexander de Grote. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 
26 Alexander de Grote was geen uitzondering in de manier waarop in de oudheid tegen strategie werd aangekeken. 
Opvallend is dat bij nadere beschouwing de eerste theoretici over strategie juist veel aandacht besteedden aan wat men later 
onder tactiek en uitvoering is gaan verstaan. Neem bijvoorbeeld de Chinese strateeg Sun Tzu (ca. 544 v.Chr.–496 v.Chr.). 
Een groot gedeelte van zijn aanbevelingen is gericht op aanpassing van het beleid aan veranderende omstandigheden. 
Veelzeggend is daarbij bijvoorbeeld zijn observatie dat “as water has no constant form, there are in war no constant 
conditions.” Tzu, Sun (1983) The Art of War. New York: Bantam Doubleday Dell. Ook het toepassen van listen, 
verrassingsaanvallen en andere slinkse, ter plekke bedachte, streken kent in het Chinese en Romeinse militaire denken een 
grote traditie. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de al meer dan twee millennia oude Chinese indeling in 36 basislisten. 
De Romeinse strategen Vegetius en Frontinus besteedden eveneens veel aandacht aan dit onderdeel van strategie. Zie 
bijvoorbeeld in Jacobs, Dany (2005) Strategie: Leven de diversiteit. Amsterdam: Pearson Educatie, p. 69. 
27 De bekende krijgshistoricus John Keegan gaat uitgebreid in op de ontwikkeling in de tegenstelling tussen denken en 
doen. Zo schrijft hij allereerst dat de krijgshistorici zelf verantwoordelijk zijn voor deze kunstmatige tegenstelling. Keegan 
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Juist in de Amerikaanse traditie van het denken en het uitvoeren van strategie in de 
krijgskunde werd de tegenstelling tussen denken en doen steeds groter. Het waren ook 
de Amerikanen die steeds meer de nadruk zijn gaan leggen op het top down formuleren 
en uitvoeren van strategie. In de literatuur wordt hiervoor een aantal redenen 
aangegeven. De eerste reden om over te gaan op een top down-aanpak was dat de 
Amerikanen, in de periode direct na de Onafhankelijkheidsoorlog, er op gewezen 
werden dat de veiligheid van het eigen land door het ontbreken van een goed 
functionerende standing army niet kon worden verzekerd. Zo geeft Robert Kagan in zijn 
studie A Dangerous Nation aan dat het Amerikaanse leger in 1787 slechts uit 700 man 
bestond en dat iedere oorlog met een westerse mogendheid alleen in een nederlaag zou 
kunnen eindigen. Bovendien bracht de afhankelijkheid van de militia met zich mee dat 
lokale krachten in de ogen van de Federalisten te sterk zouden worden. Ten slotte stelt 
Kagan dat de Federalisten begrepen dat zonder staatsleger een effectieve buitenlandse 
politiek niet mogelijke zou zijn.28 
  De definitieve ommekeer in het denken naar een meer top down-benadering komt 
vervolgens in de tweede helft van de 19de eeuw tot stand. De reden is dat de 
Amerikanen op hardhandige wijze werden gewezen op het mogelijke falen van een loose 
gun die op eigen houtje een privé-oorlog voerde, waarbij de afloop ook nog eens 
desastreus was. Die loose gun was generaal Custer, die zich in zijn last stand bij Little Big 
Horn, in 1872, liet verrassen door een overmacht aan Indianen. In Washington werd als 
reactie de beslissing genomen dat aanvoerders te velde voortaan alleen nog maar 
mochten handelen volgens van te voren vastgestelde plannen. Eigen initiatief werd niet 
meer op prijs gesteld. Strategie werd voortaan volledig top down bepaald.29 
  Niet alleen de beleidsmakers eisten meer invloed op de oorlogsvoering. De publieke 
opinie was er van overtuigd dat een debacle als bij Littte Big Horn ten alle tijden moest 
worden voorkomen. Eveneens speelde mee dat de vijand nooit meer de kans mocht 
krijgen om als eerste toe te slaan. Het doel was daarbij niet alleen de verliezen aan eigen 
zijde tot een minimum te beperken. De preemptive strike met volledige inzet van al het 
bruikbare materieel en met als doel om de vijand volledig uit te schakelen is daarmee 
een dominant militair strategisch concept binnen het denken over oorlog in de 
Verenigde Staten. 
  De strategie die men voortaan van bovenaf vastlegde, ging bovendien uit van een 
volledige inzet van materieel. De volledige inzet van materieel had twee consequenties. 
De eerste was dat de Amerikaanse manier van oorlogvoeren steeds meer uitging van 
technologische superioriteit. De tweede consequentie was dat de Amerikaanse manier 
van oorlogsvoering ook zonder aanziens des persoons werd gevoerd. De niet bedoelde, 
vaak burgerslachtoffers, worden dan afgedaan als collateral damage. 

                                                                                                                                      
wijst daarbij op de verschillen in verslaggeving tussen bijvoorbeeld Thucydides en Julius Ceasar. Waar Thucydides in zijn 
beschrijving van de Peloponnesische Oorlog volgens Keegan wel degelijk aandacht besteden aan de emoties en de acties 
van de mannen die op het slachtveld aanwezig waren, besteedde Ceasar nog nauwelijks aandacht aan het doen, maar richt 
hij zich slechts nog op het denken. Die manier van verslaglegging is volgens Keegan later dominant geworden leidend tot 
een “distinction [between strategy and tactics] as elusive as it is artificial.” Zie in Keegan, John (2004) The Face of Battle: A 
Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London: Random House, p. 23 en pp. 62-73. 
28 Zie in Kagan, Robert (2006) A Dangerous Nation. New York: Alfred A. Knopf, pp. 63-70. 
29 Zie voor de gevolgen van de nederlaag van Custer op het strategische besluitvormingsproces in het Amerikaanse leger in 
Keegan, John (1996) Fields of Battle: The Wars for North America. New York: Alfred A. Knopf, pp. 250-314. 
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De volgende reden voor de Amerikaanse nadruk op een top down-benadering van 
oorlogsstrategie is het feit dat het alternatief veel training vereist. De Amerikanen 
beschikten in de 19de en begin 20ste eeuw niet over dergelijke manschappen. De 
samenleving had een uitgesproken smeltkroes of melting pot karakter. Mensen van 
verschillende etnische achtergrond konden elkaar letterlijk niet verstaan. Net als bij de 
productie van massaconsumptiegoederen koos men ook in het leger voor een 
organisatiestructuur waarbij gestandaardiseerde en zo simpel mogelijke taken van 
bovenaf werden vastgesteld. 
  In de Eerste en Tweede Wereldoorlog was de top down-aanpak met de daarbij 
behorende inzet van overweldigde vuurkracht dominant. Na de overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog bleef deze manier van strategisch denken en doen tijdens de 
Koude Oorlog de officiële lijn. „Afschrikking‟ op basis van militaire suprematie en een 
enorme bewapeningswedloop als consequentie was het resultaat. Tijdens de 
Vietnamoorlog, met de grootschalige bombardementen op de vermeende stellingen van 
de Vietcong en de burgerdoelen in Noord-Vietnam, en in de oorlog in Irak met de 
expliciete strategie van shock and awe werd deze strategische lijn doorgezet. 
 
Waar de Amerikanen in hun ontwikkeling van de manier van denken over strategie en 
het voeren van oorlogen de top down-benadering doorzetten en vasthielden aan het idee 
dat een strategie, eenmaal uitgedacht, lineair, sequentieel en met inzet van alle middelen 
moest worden uitgevoerd, kwamen de Duitsers wel met de oplossing voor de paradox 
van aan de ene kant de noodzaak om plannen goed uit te denken en aan de andere kant 
veel aandacht te besteden aan de uitvoering. De Duitse generaals Scharnhorst en 
Gneisenau constateerden bijvoorbeeld na de slag bij Jena in 1806, waarbij Napoleon de 
Pruisen een verpletterende nederlaag toediende, dat de bevelhebbers door de 
kruitdampen op het slachtveld de strijd niet meer konden volgen, laat staan konden 
sturen. Het was deze fog of war die de Pruisen deed inzien dat plannen weliswaar 
noodzakelijk zijn, maar dat de leiding in het veld in staat moet zijn, de mogelijkheden 
moet hebben en de bevoegdheid moet bezitten om de strategie zodanig aan te passen 
dat adequaat op veranderingen kan worden ingespeeld. In feite vervaagde hierdoor de 
hele tegenstelling tussen strategie en tactiek.30 Ogilvie stelt dat “in de praktijk het er op 
neer [kwam] dat de opperbevelhebber de commandanten in het veld voornamelijk de te 
bereiken doelen doorgaf en hen relatief grote vrijheid liet in de wijze waarop deze 
doelen bereikt dienden te worden.”31 In de Duitse literatuur wordt in dit verband 
gesproken over het verschil tussen Befehlstaktik en Aufstragstaktik. De eerste vorm is de 
gebruikelijke rigide en hiërarchische beslissingsvorm en de tweede vorm, de 
Aufstragstaktik, is de Duitse traditie die in de 19de is geïntroduceerd. 
 
Opvallend is dat het Duitse concept veel succesvoller was dan het Amerikaanse. Zo 
haalt Ogilvie een citaat aan van een studie van kolonel Trevor Dupuy waarin dit 
duidelijk wordt aangetoond. Dupuy stelt: “[The] record shows that the Germans 
consistently outfought the far more numerous Allied armies that eventually defeated 

                                         
30 Zie in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, pp. 73-74. 
31 Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 74. 
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them (…) On a man for man basis the German ground soldiers consistently inflicted 
casualties at about a 50 percent higher rate than they incurred from the opposing British 
and American troops under all circumstances. This was true when they were attacking and 
when they were defending, when they had a local numerical superiority and when, as 
was usually the case, they were outnumbered, when they had air superiority and when 
they did not, when they won and when they lost.”32 
  Wat we uit deze vergelijking tussen de top down- en de bottom up-benadering kunnen 
leren is dat niet alleen de bottom up-benadering succesvoller is, maar ook dat de factoren 
die uitmaken of een strategie succesvol is of niet vooral aan de basis moeten worden 
gezocht. 
 
 

2.3 Organisatiekunde en Strategie 

 
De meest traditionele benadering van strategie binnen de organisatiekunde is wat Henry 
Mintzberg in zijn boek Strategy Safari de ondernemersschool of de entrepreneurial school 
noemt.33 De strateeg in deze benadering is bijna altijd de eigenaar-ondernemer. Het 
ideaalbeeld van de ondernemer is de self-made man die vaak volledig op eigen houtje zijn 
„Amerikaanse droom‟ heeft waargemaakt.34 Over het proces waarbij strategie tot stand 
komt, is de entrepreneurial school duidelijk: Strategie vindt plaats in het hoofd van de 
strateeg. Aan nuancering en een holistische kijk op de zaak doen typische entrepreneur 
niet. Aanhangers van de entrepreneurial school zijn wars van theorie of modellen. Strategie 
is bij deze school een kwestie van visie en intuïtie. Niet denken, maar doen is het devies. 
Het is een blackbox-proces dat alleen expliciet kan worden als we de schedel van de 
ondernemer lichten. Deze psychologische exercitie is niet aan auteurs van de 
ondernemersschool besteed. De doelstellingen van de ware strateeg liggen bij hem. Het 
is zijn visie die als kompas dient voor de goede richting. Aangezien de aanname is dat 
hij vanuit rationele motieven het beste met zijn bedrijf voor heeft en iedereen hem 
daarin te volgen heeft, staan deze uitgangspunten niet ter discussie. 
 
Klassieke entrepreneurs volgens deze benadering zijn mensen als Henry Ford, oprichter 
van de gelijknamige Ford Motor Company, en John D. Rockefeller, grondlegger van het 
Standard Oil-imperium. Hoewel in Amerika de traditie bestaat dat management een vak 
is en dat het geleerd kan worden – bijvoorbeeld aan de prestigieuze MBA-opleidingen – 
wordt de entrepreneurial manier van denken dankbaar in stand gehouden. 
Entrepreneurs zijn de iconen van de Amerikaanse samenleving en krijgen alle credits 

                                         
32 Geciteerd in Ogilvie, Krijgskunde en ondernemingsstrategie, p. 73. 
33 Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce and Lampel, Joseph (1998) Strategy Safari. London: Financial Times/Prentice Hall. 
Mintzberg deelt de verschillende benaderingen ten aanzien van strategisch management op in tien verschillende scholen. Ik 
volg in mijn stuk grotendeels zijn indeling. Zie voor de entrepreneurial school, pp.123-149. Zie voor een andere indeling van de 
verschillende benaderingen van strategisch management onder andere in Jacobs, Strategie. 
34 De term self-made man werd voor de eerste keer gebruikt door de politicus Henry Clay, in 1832. In diezelfde periode kwam 
ook de benaming businessman op in de context zoals wij die term nu gebruiken, daarvoor was een businessman iemand die 
voor de overheid werkte. Zie Bryson, Bill (1994) Made in America. London: Quality Paperbacks Direct, pp. 103-104. 
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voor successen. Die successen worden breed uitgesponnen in populaire tijdschriften als 
Forbes en Business Week of in biografieën en autobiografieën van succesvolle captains of 
industry. Mislukkingen en fouten krijgen veel minder aandacht en als ze al aandacht 
krijgen, wordt de schuld vaak net als in de krijgskunde gelegd bij de uitvoering van de 
„grondtroepen.‟ 
 
Door de dominantie in de Verenigde Staten van de entrepreneurial-benadering in de eerste 
helft van de 20ste eeuw, komt strategie als eigen discipline, als iets dat je ook kan leren, in 
de organisatiekunde relatief laat op.35 Pas met het verschijnen van vooral Strategy and 
Structure uit 1962, van Alfred D. Chandler, krijgt strategie een plaats als aparte discipline 
binnen management.36 Mintzberg noemt de school die de uitgangspunten van Chandler 
uitdraagt de ontwerpschool of design school.37 De vragen wie de strateeg is en hoe het 
strategische proces plaatsvindt, worden in de design school duidelijk beantwoord. Zo is het 
belangrijkste uitgangspunt de prescriptieve en top down-benadering van de school. Het 
senior management en in het bijzonder de chief executive officer (CEO) formuleert op 
weloverwogen wijze heldere en eenvoudige strategieën. Eén van de typerende 
uitdrukkingen daarbij is keep it short and simple, algemeen bekend als het kiss-principe. 
Strategie wordt in die gedachtegang van boven af uitgedacht en door de lagere echelons 
uitgevoerd. 
 
Een aantal bijkomende aannames is van invloed. Zo moeten plannen, eenmaal 
uitgewerkt, niet meer worden bijgesteld. Als de visie bekend is en de uitgangspunten 
zijn geformuleerd moeten „alle neuzen dezelfde kant op wijzen‟ en dienen alle 
noodzakelijke middelen vrij te worden gemaakt om de strategie ten uitvoer te brengen. 
Hierbij geldt dat het doel de middelen heiligt en dat kritiek niet meer op prijs wordt 
gesteld. Het vertrouwen in de mogelijkheid om de werkelijkheid te leren kennen door 
middel van onderzoek en analyse is groot. Ten slotte geldt dat strategieontwikkeling een 
rationeel proces is en dat er grote waarde wordt gehecht aan het behalen van objectieve 
doelen. 
 
Parallel aan de benadering van de design school ontwikkelt zich volgens Mintzberg in de 
jaren zestig van de vorige eeuw een tweede school, de planning school.38 De meest 
invloedrijke auteur van deze school is Igor H. Ansoff. Ansoff‟s boek Corporate Strategy 
uit 1965 geldt als de bijbel van deze benadering.39 In uitgangspunten kennen de design 
school en de planning school vele overeenkomsten. Wederom is strategie iets van de top van 
een bedrijf en wederom is het uitgangspunt dat de werkelijkheid begrepen en beheerst 
kan worden en dat een goed plan opgevolgd moet worden. De nadruk die de 

                                         
35 Algemeen wordt gesteld dat de theorievorming van organisatiekunde begint met de boeken van de Amerikaan Frederic 
Winslow Taylor, de Fransman Henry Fayol en de Duitser Max Weber. Alle drie legden zij hun ideeen over 
organisatiekunde neer in het begin van de 20ste eeuw. Zie hiervoor onder andere in tekstboeken zoals Van Dam, Een 
praktijkgerichte benadering van organisatie en management. 
36 Chandler, Alfred Dupont (1990) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Boston: 
Massachusetts Institute of Technology Press. 
37Mintzberg, Strategy Safari, pp. 23-47. 
38 Zie voor de planningsschool in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 47-81. 
39 Zie Ansoff, Igor (1965) Corporate Strategy. New York: Wiley. 
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Amerikanen daarbij leggen op feiten en cijfers om de werkelijkheid bloot te leggen is 
bijna spreekwoordelijk. Bij het aanvoeren van feiten gaat het niet om de subjectieve 
interpretatie van de feiten, maar om de objectieve facts and the figures en the indisputable 
truth. 
  Maar terwijl de design school strategie meer ziet als een geestelijke activiteit en strategie 
zo simpel mogelijk wil houden, komt de planning school met de toeters en de bellen om 
het geesteskind mogelijk te maken. De design school ging uit van simpele en heldere 
formuleringen, bij de planning school wordt strategie allesomvattend en steeds complexer. 
Strategie wordt binnen de planning school weliswaar complexer, maar niet diffuser of 
holistischer. Integendeel: de planning school deelt het strategische proces op in 
hanteerbare blokken en bedenkt bij ieder blok methoden en technieken om tot formele 
plannen te komen. Igor Ansoff ziet dit zelfs expliciet als de basis achter een strategisch 
besluitvormingsproces.40 De uitgangspunten van de planning school houden verder in dat 
een strategische visie de taak is van de CEO. In de praktijk wordt de uitvoering 
overgelaten aan gespecialiseerde staffunctionarissen. Strategie werd zo bij de planning 
school een integraal onderdeel van management en stafafdelingen die zich exclusief met 
strategie bezighielden dijden uit.41 
 
In de organisatiekunde is eveneens een aantal andere benaderingen opgekomen. 
Mintzberg noemt hierbij allereerst de leerschool of learning school. Mintzberg geldt zelf als 
een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze school. De benadering van de 
leerschool heeft de aannames over wat strategie is letterlijk op zijn kop gezet. Zo geeft 
Mintzberg als definitie voor strategie dat “strategies emerge as people, sometimes acting 
individually but more often collectively, come to learn about a situation as well as about 
their organization‟s capability of dealing with it. Eventually they converge on a patterns 
of behaviour that works.”42 
  Strategie komt volgens deze benadering helemaal niet voor uit deliberate planning door 
rationeel opererende actoren uit de top van organisaties, maar uit vaak kleine stapjes, 
ook wel incrementalism genoemd. Deze kleine stappen vormen uiteindelijk een patroon en 
het is dit patroon of strategische besluitvormingsproces dat uiteindelijk de inhoud en de 
legitimiteit van de strategie bepaalt. 

                                         
40 Zie Ansoff, Corporate Strategy. 
41 Stoner, Freeman en Gibert zijn daar duidelijk in. Zij schrijven dat “strategic plans are designed by high-ranking managers 
and define broad plans for the organization.” Stoner, James A. F. et. al., (1995, Sixth Edition) Management. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall International, p. 265. Het was professor Michael Porter die daarbij nog een extra duit in het zakje deed. 
Zijn twee boeken Competitive Strategy (1980) en Competitive Advantage (1985) kunnen worden beschouwd als het oude en het 
nieuwe testament voor strategie in de jaren tachtig. Feitelijk verschillen de uitgangspunten van Porter niet zoveel met die 
van design school en de planning school op één fundamentele uitzondering na: Terwijl de design school en de planning school er van 
uitgaan dat voor ieder bedrijf in iedere situatie een andere strategie noodzakelijk is, kwam Porter tot de conclusie dat er 
slechts een beperkt aantal generieke strategieën is waaruit bedrijven kunnen kiezen. Eenmaal gekozen moet de uitvoering 
consistent blijven met de gemaakte keuze. Porter stelde dat een bedrijf zich moet positioneren ten opzichte van zijn 
concurrenten. Die positionering kan zijn door goedkoper te produceren (lowest cost producer) dan de concurrenten of door 
producten op de markt te brengen die door de consument als meer waardevol worden ervaren (differentiation) dan de 
producten van de concurrent. Als beide posities worden bereikt en kunnen worden gehandhaafd, ontstaat 
concurrentievoordeel. Porter kreeg zoveel volgelingen dat zijn benadering als een eigen school, de positioning school, wordt 
gezien. Zie hiervoor in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 81-123. 
42 Mintzberg, Strategy Safari, p. 176. 
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  In de uitgangspunten van de leerschool is nauwelijks plaats voor de vaak 
allesoverheersende gedachte dat strategievorming top down plaatsvindt. Mintzberg zegt 
daarover dat “in other words, informed individuals anywhere in an organisation can 
contribute to the strategy process.”43 
  Het uitgangspunt van Mintzberg heeft zowel een descriptieve als een prescriptieve 
kant. Zo toont Mintzberg aan dat de basis binnen organisaties een veel belangrijkere rol 
speelt bij het formuleren, uitwerken en legitimeren van plannen dan wordt aangenomen 
door de scholen die de top down-benadering volgen. 
  Een tweede punt is dat Mintzberg laat zien dat strategie in veel gevallen allerminst een 
bewust of gepland fenomeen is en dat er bovendien nauwelijks sprake is van een lineaire 
of sequentiële uitvoering. 
  Daarnaast stelt Mintzberg dat de rol van de basis juist ook benut moet worden. Het 
succes van een strategie ligt volgens Mintzberg niet bij het formuleren van plannen door 
de top van een organisatie, maar bij het benutten van de eigen resources door gebruik te 
maken van de specifieke kwaliteiten die een organisatie heeft. Denken en doen kunnen 
en moeten volgens Mintzberg niet langer uit elkaar gehaald worden; beiden zijn een 
integraal onderdeel van het strategisch proces en in beide gevallen speelt de basis een 
fundamentele rol. 
  Met de interpretatie van Mintzberg krijgen we een heel ander beeld van waar we 
binnen een organisatie naar moeten kijken om te zien of een strategie geslaagd is of niet. 
Niet langer zijn het de plannen die ter discussie staan, maar vooral de uitvoering. 
Immers: als het om de acties gaat die tot succes moeten leiden, vinden die plaats aan de 
basis. De grote fout is vaak geweest dat bij een analyse alleen de plannen onder de loep 
werden genomen. Alsof alleen de plannen bepalen of een strategie slaagde of faalde. De 
learning school maakt duidelijk dat vooral de uitvoering en dan specifiek de acties aan de 
basis cruciaal zijn. Als dat zo is geldt ook dat de kwaliteiten van de basis het fundament 
vormen voor het slagen of falen van een strategie. 
 
Het uitgangspunt dat het functioneren van de basis van een organisatie fundamenteel is 
voor het succes van een strategie vormt de kern van de benadering die bekend staat als 
de resource-based school.44 John Kay kan met de publicatie van zijn boek Foundations of 
Corporate Success uit 1993, worden gezien als de grondlegger van deze benadering.45 Gary 
Hamel en C. K. Prahalad hebben de uitgangspunten van Kay overgenomen in hun 
bestseller Competing for the Future.46 

                                         
43 Mintzberg, Strategy Safari, pp. 176-179. 
44 Mintzberg brengt deze benadering onder bij de leerschooltraditie, maar meerdere auteurs zien de resource-based benadering 
als een eigen school. Zonder daarover nu in detail te treden, ga ik in die redenering mee. De leerschool heeft wel degelijk 
overeenkomsten met de resource-based school, maar vooral het idee van incrementalism en undeliberate strategy is veel explicieter 
aanwezig in de leerschool-benadering dan bij de resource-based school. Zie bijvoorbeeld in De Wit, Bob, „Resource-based 
Strategy: Een Nieuw Paradigma.‟ In Witteveen, Aernoud, redactie. (1994) Strategisch Management: Top 20 trends. 
Amsterdam/Brussel: Management Press en in Jacobs, Strategie. 
45 Kay, John (1993) Foundations of Corporate Success: How Business Strategies Add Value. Oxford: Oxford University Press. 
46 Hamel, Gary and  Prahalad, C.K. (1994) Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press. Maar in 
tegenstelling tot de learning school, die vervolgens stelt dat deze waarden zich via een vaak undileberate en incrementalistisch 
proces tot strategie ontwikkelen, zijn Hamel en Prahalad uitgesproken voorstanders van een vanuit de top van een 
organisatie geïnitieerde strategie. Sterker nog: Hamel en Prahalad distantiëren zich van incrementalism en het undeliberate 
karakter van de learning school door te stellen: “Competing for the Future starts with a fundamental premise: We‟ve reached 
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  In beide boeken geldt als uitgangspunt dat strategische resources, respectievelijk door 
hen core capabilities of core competenties genoemd, de belangrijkste basis voor strategisch 
voordeel vormen. En hoezeer Kay, Prahalad en Hamel ook voorstanders zijn van een 
bewuste strategie die grotendeels vanuit de top wordt geïnitieerd, de consequentie van 
hun uitgangspunten blijft dat het succes of falen van een strategie volgens hen voor een 
belangrijk deel in de uitvoering er van ligt. 
  De consequentie van deze omslag is dat strategie zich tegenwoordig ook bezighoudt 
met de lagere echelons van organisaties. Wie zien deze manier van denken vooral terug 
in de benadering die bekend staat onder de noemer Total Quality Management (TQM).47 
Corporate strategie, gedefinieerd als de richting die de hele organisatie opgaat, is nog 
steeds belangrijk, maar de uitvoering van strategie op functioneel niveau, aan de basis 
van een organisatie, is minstens even cruciaal. Wat voorheen dus uitvoering of operations 
werd genoemd is in deze benaderingen een integraal onderdeel van het strategische 
besluitvormingsproces. 
 
Als we de learning school en de resource-based-benadering toepassen, kunnen we ook nagaan 
en vastleggen wat de specifieke capabilities en resources zijn. Men maakt daarbij een 
onderscheid tussen wat men tangible of tastbare kwaliteiten of capaciteiten noemt en 
intangible waarbij men spreekt over ongrijpbare kwaliteiten. In de managementliteratuur 
is hierbij sprake van een stroming die men met de term kennismanagement aanduidt. In 
deze benadering werkt men de verschillen tussen tangible en intangible uit door te stellen 
dat men tastbare kwaliteiten of capaciteiten kan identificeren, vervolgens kunnen ze ook 
gecodificeerd en eventueel gekwantificeerd worden. Als men dat kan, kunnen deze 
capaciteiten ook in een model gevangen worden en kan men deze eventueel leren. 
Hierdoor ontstaat dan de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Een 
belangrijk punt is daarbij dat men zich bewust is van het geleerde en de mogelijkheden 
heeft deze aangeleerde kennis wel of niet toe te passen op relevante momenten.48 
 
Kennismanagement levert als voordeel op dat men complexe processen in kaart kan 
brengen door de verschillende componenten te benoemen. Er is echter een aantal 
punten waarbij de toepassing van kennismanagement op problemen stuit. De eerste 
relativering voor de beheersbaarheid over de te volgen strategie is als problemen te 

                                                                                                                                      
the limits of incrementalism (…). The choice is not between incrementalist operational improvement on the one hand and 
ego-driven mega deals on the other. (…) Sustainable, profitable growth is not the product of a deal, it‟s the product of a 
foresight. In turn, foresight, is not the product of perspicuity but of unconventional, out-of-the-box thinking.” In Hamel, 
Competing for the Future, pp. x-xi. 
47 Total Quality Management (TQM) is voortgekomen uit de Japanse managementtraditie. De nadruk wordt hier gelegd op 
voortdurende verbetering van het productieproces. Dit proces wordt gezien als cruciaal voor het succes van een 
organisatie. Het zijn juist de lagere echelons van een organisatie die cruciaal zijn bij het succesvol uitvoeren van strategie. 
Zie voor de toepassing van TQM en een beschrijving van de klassieke werken van auteurs als Deming, Juran, Imai en 
Cosby onder andere in Van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. 
48 Kennismanagement is als discipline voortgekomen uit benaderingen die net als de resouces based school vooral de kwaliteit 
van processen en medewerkers als fundamenteel zien voor het succes van de strategie van een organisatie. Zie voor een 
standaardwerk over kennismanagement bijvoorbeeld Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka (1995) The Knowledge-Creating 
Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. Zie voor een heldere 
omschrijving van de verschillen tussen tangible en intangible en de manieren waarop kennismanagement kan worden 
toegepast voor het maken van modellen in Holden, Nigel J. (2002) Cross-Cultural Management: A Knowledge Management 
Perspective. Harlow: Financial Times/Prentice Hall. 
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complex worden om nog door een enkele actor of een relatief kleine groep actoren te 
kunnen worden bevat en derhalve kunnen worden gestuurd in een van te voren 
vastgelegd strategisch plan.  
  Mintzberg noemt deze manier van naar strategie kijken de cognitive school.49 Deze 
benadering leunt zwaar op de theorieën van Nobelprijswinnaar van de economie 
Herbert Simon en zijn werk samen met James March. Centraal in de uitgangspunten 
van Simon en March is dat de wereld veel complexer in elkaar steekt dan de andere 
benaderingen stellen.50 
Simon introduceerde onder andere de begrippen cognitive limitations en bounded rationality.51 
Hij wil hiermee zeggen dat de menselijke geest helemaal niet in staat is om alle 
noodzakelijke informatie op de goede manier te verwerken. De informatie is niet alleen 
te complex en te veelomvattend, de informatie is vaak ook onvolledig of onjuist en 
degene die de beslissingen moet nemen heeft mixed motives, maakt zelfs bewust of 
onbewust fouten en neemt soms zelf regelrecht irrationele beslissingen. 
  De cognitive school wijkt ook op een andere manier af van de uitgangspunten van de 
design- en de planning school. In plaats van de blackbox-benadering richt de cognitive school 
zich juist op de manier waarop het denken over strategie plaatsvindt „in het hoofd van 
de strateeg.‟ Het laat zich raden dat deze benadering zich vooral richt op de psyche van 
de mens en dat daarbij rationaliteit een andere invulling krijgt.52 
 
Een tweede benadering die aangeeft dat kennismanagement tekort kan schieten als het 
gaat om het in kaart brengen van motieven voor handelen is te vinden in wat Mintzberg 
de cultural school noemt.53 Deze school stelt dat het niet in de eerste plaats bewuste of 
objectief meetbare doelen zijn die de boventoon voeren bij het formuleren en uitvoeren 
van strategie maar dat het daarbij vooral gaat om de invulling die wordt gegeven aan 
cultureel bepaalde waarden. Zo is een groeiend aantal auteurs van mening dat cultuur en 
strategisch succes onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Karl Weick ging daarin 
misschien wel het verst door te stellen dat „wat sommigen cultuur noemen, anderen 
onder strategie verstaan.‟54 Volgens Weick zijn de twee dus aan elkaar gelijk. 
  Cultuur en de motieven voor het formuleren van strategie en de manier waarop men 
strategie uitvoert zijn volgens de cultural school echter intangible. Eigenschappen en 
kwaliteiten zijn wel geleerd, maar dan in de betekenis van geconditioneerd. Deze 
benadering komt vooral voort uit de antropologie. Antropologische studies van onder 

                                         
49 Zie in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 149-175. 
50 Het idee dat problemen vaak te complex zijn om op een simple manier op te lossen is eveneens uitgewerkt door Horst 
Rittel en daarna vooral bekend geworden door het werk van Richard Mason en Ian Mitroff. Zo spreekt Rittel over de 
tegenstelling tussen „tamed‟ of simpele problemen en „wicked‟ of complexe problemen. Zie in Rittel, Horst (1972) „On the 
Planning Crisis: Systems Analysis of the “First and Second Generations”‟. Bedrijfsokonomen, No. 8, pp. 390-396. En in 
Mason, Richard O. and Mitroff, Ian I. (1981) Challenging Strategic planning Assumptions. New York: Wiley. 
51 Simon, Herbert A. (1947) Administrative Behavior. New York: Macmillan. Zie eveneens March, James G. and Simon, 
Herbert A. (1958) Organizations. New York: John Wiley. Zie ook Simon, Herbert A. (1982) Models of Bounded Rationality, 2 
vols. Cambridge: MIT Press. 
52 Het is vooral de Nederlander Manfred Kets de Vries geweest die deze, op de psychoanalyse gebaseerde, methode heeft 
toegepast op het analyseren van leiderschap en besluitvorming. Zie onder andere Kets de Vries, Manfred F. R. (1993) 
Leiders, narren en bedriegers: Essays over de psychologie van het leiderschap. Schiedam: Scriptum. 
53 Zie in Mintzberg, Strategy Safari, pp. 263-285. 
54 Geciteerd in Bate, Strategies for Cultural Change, p. 18. 
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andere Claude Lévi-Strauss en Roland Barthes lieten zien dat zogeheten primitieve 
samenlevingen symbolische codes en mythische verhalen gebruiken om de 
werkelijkheid te duiden. Die duiding is vervolgens de basis voor het vaststellen van 
gedeelde interpretaties over de werkelijkheid en voor de waarden die men aan die 
interpretaties geeft en aan normen waar gedrag en acties aan moeten voldoen.55 
  De consequentie van deze manier van naar acties kijken, was dat de antropologen 
lieten zien dat het formuleren en uitvoeren van strategisch beleid in uiterste instantie 
altijd moest appelleren aan deze gemeenschappelijke gedragen cultureel bepaalde 
waarden. De antropologe Mary Douglas was met haar boek Natural Symbols uit 1970 een 
van de eerste de het antropologische begrippenapparaat toepasbaar maakte voor de 
organisatiekunde.56 Baanbrekend waren onder andere de boeken The Art of Japanese 
Management van Richard Pascale en Anthony Athos en In Search of Excellence van Tom 
Peters en Robert H. Waterman jr.57 In deze boeken lieten de auteurs zien dat cultuur 
niet zomaar een onderdeel was van de bedrijfsvoering maar cruciaal voor het succes of 
falen van een organisatie. 
 
Als de cultuur binnen een organisatie zo belangrijk is, is de vraag wie in een organisatie 
de drijvende kracht achter het ontstaan daarvan is. Ook hier staan de top down- en de 
bottom up-benadering haaks op elkaar. Zo zijn er auteurs als Geert Hofstede, Edgar 
Schein en Fons Trompenaars die er de nadruk op leggen dat een cultuur van een 
organisatie vooral door de oorspronkelijke leiding is gecreëerd. Schein schrijft 
bijvoorbeeld dat “by far the most important for cultural beginnings is the impact of 
founders.”58 
  Anderen leggen juist meer de nadruk op de invloed van de onderkant van de 
organisatie op het draagvlak van strategisch beleid. Paul Bate gaat hier in zijn boek 
Strategies for Cultural Change uitgebreid op in. Zo stelt Bate dat “(…), no matter how 
much power resides in the ruling group, there will always be a part of the organization 
where control attempts can be subverted and robbed of their effectiveness by informal, 
grass roots processes. This is another way of saying that no change can be exclusively 
managed in a coercive manner from the top down. Even when the odds are stacked 
against it, the informal system will be able to repel most kinds of ideological invasion if 
it so desires. There must therefore be considerable doubts about the effectiveness of the 
„strong cultures‟ approach as a strategy of control.”59 Ook Richard Sennet laat zich in 
dergelijk bewoordingen uit. Zo schrijft hij in zijn boek The Culture of the New Capitalism 
dat “a firm‟s culture, like all culture, depends on how ordinary people make sense of an 
institution, not the explanation which those at the top decree.”60 

                                         
55 Zie in Lévi-Strauss, Claude (1968) The Savage Mind. Chicago: Chicago University Press. Zie ook in Barthes, Roland (1957, 
2001) Mythologies. New York: Hill and Wang. 
56 Douglas, Mary (1970) Natural Symbols: Explorations in Cosmology. New York: Pantheon. 
57 Pascale, The Art of Japanese Management. Peters, Tom and Waterman, Robert H. (1982, 2004) In Search of Excellence: Lessons 
from America‟s Best-Run Companies. London: Profile Books. 
58 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 226. Zie ook Hofstede, Culture‟s Consequences. Zie verder diverse publicaties 
van Fons Trompenaars zoals onder andere Trompenaars, Fons (1997, second edition) Riding the Waves of Culture: 
Understanding Cultural Diversity in Business. Nicholas Brealey Publishing 
59 Bate, Strategies for Cultural Change, p. 42. 
60 Sennett, Richard (2006) The Culture of the New Capitalism. New Haven & London: Yale University Press, p. 72. 
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Een derde poot aan de cultural school is het uitgangspunt dat culturele waarden in 
belangrijke mate niet alleen entiteiten zijn die in een sociale context zijn opgekomen, 
maar in veel gevallen kunnen worden gelijkgesteld aan de nationale culturele identiteit. 
Dit is in ieder geval het uitgangspunt van Geert Hofstede in zijn boek Culture‟s 
Consequences.61 Hofstede liet in zijn studie zien dat de verschillen in „work related values‟ 
en organiserende principes in hoge mate correleren met een nationaal waardepatroon. 
Een van die organiserende principes is hoe men met strategie omgaat. 
  De manier waarop over strategie wordt nagedacht en strategie wordt gepland en 
uitgevoerd, maar zeker ook de manier waarop strategie draagvlak krijgt en derhalve 
gelegitimeerd wordt, heeft volgens de benadering van Hofstede een culturele basis en 
die culturele basis is terug te voeren op een historisch gegroeide nationale culturele 
identiteit. Ik zal op dit uitgangspunt van Hofstede en op de kanttekeningen die daarbij 
zijn te plaatsen uitgebreid terugkomen in paragraaf 3.4. 
 
 

2.4 Internationale Betrekkingen en Strategie 

 
Graham T. Allison geeft in zijn klassieke studie The Cuban Missile Crisis verschillende 
modellen om te kijken naar de ontwikkeling in het denken over strategie in de 
internationale betrekkingen. Allison beschrijft en analyseert de gebeurtenissen tijdens 
deze raketcrisis uit 1962 volgens drie benaderingen: achtereenvolgens het rational actor 
model, het organizational process model en het governmental politics model. Volgens Allison 
wordt buitenlandsbeleid in het rational actor model gezien als “the more or less purposive acts of 
unified national governments.‟”62 
  Het rational actor model kent echter verschillende varianten en subscholen. De 
belangrijkste variant is de school die bekend is komen te staan onder de noemer van het 
realisme of structural realism. De uitgangspunten van deze benadering zijn dat terwijl een 
staat wordt gedefinieerd door haar monopolie van het geweldsprincipe, het juist 
typerend voor de internationale verhoudingen is dat zo‟n monopolie ontbreekt. 
Anarchie, egoïsme en daaruit voortvloeiende conflicten en strijd zijn de consequentie.63 
Internationale betrekkingen staan dan ook volledig in dienst van het creëren van 
veiligheid met alle daarvoor beschikbare middelen. De enige manier om veiligheid te 
garanderen is hetzij door het verkrijgen van totale hegemonie, hetzij door het zoeken 

                                         
61 Hofstede, Culture‟s Consequences. 
62 Allison, Graham T. (1971) Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown and Company, pp. 
4-5. 
63 Deze grondgedachte van de realistische school is terug te vinden in het werk van auteurs als Thucydides, Niccólo 
Machiavelli, Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau. Zo beschrijft Thucydides in zijn History of the Peloponnesian War hoe 
de wereld gezien moet worden als een voordurende strijd om macht en zelfbehoud. Ongeveer tweeduizend jaar later volgde 
Niccólo Machiavelli in zijn De Vorst en in The Art of War dezelfde uitgangspunten. Thomas Hobbes was misschien wel de 
meest uitgesproken vertegenwoordiger van deze manier van denken. De stelling van Hobbes in zijn levenswerk Leviathan 
was dat de natuurlijke staat er een was van anarchie waarbij „warre as is of every man, against every man.‟  Zie voor een 
goed overzicht van de verschillende benaderingen binnen de school van het realisme onder andere in Doyle, Michael W. 
(1997) Way of War and Peace. New York/London: W. W. Norton & Company. 
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naar een machtsevenwicht. De eerste optie is vrijwel onmogelijk. Er zullen altijd 
krachten zijn die zich verzetten tegen de hegemonie van een staat en de geschiedenis is 
het beste bewijs dat zulke pogingen gedoemd zijn om te mislukken.64 De tweede optie is 
dus bittere noodzaak. De afweging van de eigen veiligheid versus het maximaliseren van 
het eigen belang, zoals het verkrijgen van meer land of het benutten van economische 
kansen, is het spel dat gespeeld wordt in de internationale verhoudingen. Volgens de 
realisten ontkomt geen enkele staat aan deze wetmatigheid. Niet meedoen betekent dat 
de belangen van een staat niet worden verdedigd en derhalve een prooi zijn van een 
andere staat of van andere staten die hun kans schoon zien om hun belangen uit te 
breiden. 
 
Het realisme komt op als dominante benadering van de internationale strategische 
besluitvorming in de periode van het Interbellum in de vorige eeuw. De context daarbij 
is van cruciaal belang. De school zet zich af tegen het denken over internationale 
betrekkingen en over de uitvoering daarvan tijdens de regeringsperiode van de 
Amerikaanse president Woodrow Wilson .Wilson‟s politiek wordt daarbij vaak gezien 
als idealisme. Een idealisme dat van een veel te positief mensbeeld uitgaat. Volgens een 
aantal belangrijke en invloedrijke auteurs, zoals E. H. Carr met zijn boek The Twenty 
Years‟ Crisis: 1919-1939, vindt het idealisme haar Waterloo in de opkomst van het 
fascisme en het nationaal-socialisme.65 De consequenties van de utopische benadering 
van de internationale verhoudingen waren volgens de realisten ondragelijk. Ze hadden 
immers geleid tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Na de Tweede 
Wereldoorlog wordt het realisme de dominante benadering voor het analyseren van de 
internationale betrekkingen en voor het formuleren en uitvoeren van strategische 
beslissingen. 
  Hans Morgentau, de belangrijkste vertegenwoordiger van het realisme, publiceerde in 
1948 zijn standaardwerk Politics Among Nations.66 Morgentau schrijft dat “we must put 
ourselves in the position of a statesman who must meet a certain problem of foreign 
policy under certain circumstances, and we must ask ourselves what the rational 
alternatives are from which a statesman may choose who must meet this problem under 
these circumstances (presuming that he acts in a rational manner) and which of these rational 
alternatives this particular statesman, acting under these circumstances, is likely to 
choose.”67 
  De aanname ten aanzien van de vraag wie hierbij de strateeg is lijkt daarmee duidelijk. 
De strateeg is een „statesman‟ die rationeel handelt en objectieve doelen nastreeft. De 
actoren die de strategie achter internationale betrekkingen formuleren en ten uitvoer 
brengen worden gedefinieerd als „unified national governments‟ van staten. Zo stelt Ole 
Rudolf Holsti dat “states and the system of states –the essential actors and their 

                                         
64 Zie voor de pogingen om hegemonie te bereiken en het mislukken daarvan Kennedy, Paul (1989) The Rise and Fall of the 
Great Powers. New York: Vintage Books/Random House. Zie ook in Parker, Geoffrey (1998) The Grand Strategy of Philips II. 
New Haven/London: Yale University Press. 
65 Zie vooral in Carr, Edward Hallett (1964) The Twenty Years‟ Crisis: 1919-1939. New York: Harper & Row Publishers. 
66 Morgenthau, Hans (1948, 1970, vierde editie) Politics Among Nations. New York: Alfred A. Knopf. 
67 Geciteerd in Allison, Essence of Decision, p. 26. 
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behavior, the units of analysis – remained the centrepieces of the study of international 
politics from the seventeenth century until the 1970s.”68 
  Het rational actor model is helder over hoe het strategische proces zich voltrekt. Het idee 
is dat dit rationele proces verloopt volgens een vast patroon, waarbij duidelijk 
omschreven objectieve doelen worden nagestreefd. Die doelen worden dan vervolgens 
afgezet tegen alternatieven, waarbij de consequenties van iedere keuze door een 
rationele analyse van kosten en baten met elkaar worden vergeleken. Ten slotte wordt 
de beste optie uitgevoerd.69 
 
Onder het rational actor model valt eveneens een aantal andere benaderingen. In de eerste 
plaats is er de neoliberale benadering. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 
stroming, zoals Robert O. Keohane en zijn medestanders, stellen dat staten middels 
supranationale instituties, zoals de NATO, de Verenigde Naties en de Wereld Handels 
Organisatie tot dezelfde type van orde, gebaseerd op bindende afspraken, kunnen 
komen als ze ook op nationaal niveau tot stand hebben gebracht.70 Zo schrijf Keohane 
dat het uitgangspunt van zijn benadering is dat “states build international regimes in 
order to promote mutally beneficial cooperation.”71 Deze manier van denken over 
internationale betrekkingen voert terug op de gedachte van de verlichtingsfilosoof John 
Locke. Het uitgangspunt is overigens nog steeds dat mensen rationeel en bewust 
besluiten nemen, maar waar de theoretische grondleggers van het realisme, zoals 
Thomas Hobbes, een minder positief mensbeeld hanteren en anarchie als consequentie 
aanvaarden, stelt Locke dat de mens in principe een sociaal wezen is. Zo schrijft Locke 
in zijn Two Treatises of Government dat mensen van nature bereid zijn om vrijwillig een 
ordelijke samenleving op te bouwen.72 
  Keohane‟s standpunt is niet alleen descriptief, maar zeker ook prescriptief. Hij stelt 
onomwonden dat de wereld een veiligere en betere plaats is als de staten zich volgens de 
principes van het neoliberalisme zouden gedragen. In dat „zouden‟ zit hem nu net de 
kneep. Zo sloegen de realisten terug door te stellen dat de neoliberale uitgangspunten 
een veel te rooskleurig beeld schetsen van de werkelijkheid. De neoliberalen dreigden 
daarmee volgens de realisten in dezelfde val te lopen als de idealisten uit het 
Interbellum. 
  De kritiek van de realisten leidde zelfs tot een heuse updating van de realistische 
uitgangspunten. Belangrijk daarbij was vooral het werk van Kenneth Waltz. Waltz 
diende met zijn boek Theory of International Politics uit 1979 niet alleen de neoliberalen van 
repliek, hij blies ook het gedachtegoed van het realisme weer nieuw leven in.73 

                                         
68 Geciteerd in Stade, A. van, „De Heerschappij van Staten: Het Perspectief van het Realisme.‟ In Soetendorp R. B. en Stade 
A., redactie. (1987) Internationale betrekkingen in perspectief. Utrecht: Het Spectrum, p. 13. 
69 Zie in Allison, Essence of Decision, pp. 29-30. 
70 Als het standaardwerk voor de nieuwe neoliberale benadering geldt Keohane, Robert O. (1984, 2005 revised edition) 
After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton/Oxford: Princeton University Press. Zie ook 
Keohane, Robert O., editor (1986) Neorealism and its Critics. New York: Columbia University Press. 
71 Keohane, After Hegemony, p. xi. 
72 Zie voor de uitgangspunten van Locke en de consequenties daarvan voor het denken over internationale betrekkingen 
onder andere in Pijl, Kees van der (1992) Wereldorde en machtspolitiek: Visies op internationale betrekkingen van Dante tot Fukuyama. 
Amsterdam: Het Spinhuis. 
73 Waltz, Kenneth (1979) Theory of International Politics. Reading: Addison-Wesley. 
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  In de controverse tussen de realisten en neoliberalen wordt de soep echter niet zo heet 
gegeten als deze wordt opgediend. De benaderingen hebben beiden als aanname dat bij 
het afwegen van de nationale belangen nettowinst en verlies tegen elkaar kunnen 
worden afgezet en dat die winst en verlies ten goede komen of ten kosten gaan van de 
staat als eenheid. Alleen waar de realisten de problemen zien, gaan de neoliberalen uit 
van de mogelijkheden.74 
 
Waar de realisten duidelijk zijn in hun uitgangspunt wie zij zien als de actor in het 
proces van strategisch denken en doen, zijn ze dit eveneens over de vraag welke 
belangen ten grondslag liggen aan strategie. De realisten zien deze belangen als nationals 
interests. Minder duidelijk zijn de realisten als het gaat om de objectieve materiële 
belangen die gemoeid zijn met dat begrip. National interests is volgens de benadering een 
gegeven en het proces waarin het geformuleerd wordt zien de realisten als een black- 
box. De redenering daarbij is helder: via een democratisch proces wordt het 
machtsmonopolie overgedragen aan de staat. Om precies na te gaan welke belangen dan 
worden geformuleerd of hoe dat proces plaatsvindt is niet het domein van de 
internationale betrekkingen. De leer van de internationale betrekkingen houdt zich 
slechts bezig met de manier waarop verschillende staten hun belangen proberen te 
maximaliseren. 
  De neoliberalen concentreren zich op het idee dat internationale samenwerking tot 
meer veiligheid en grotere economische prestaties leidt die voor iedereen voordelig zijn. 
Dit is derhalve een functionele benadering. Over de verschillende belangen, laat staan 
over de distributie van de ongelijkheid van de mogelijke voordelen die voortkomen uit 
internationale afspraken, leert de school ons weinig. 
  Het realisme en de neoliberale institutionele benaderingen laten in de eerste plaats de 
vraag open over wiens belangen we het eigenlijk hebben als we spreken over national 
interests. 
  In de tweede plaats geven beide benaderingen geen uitsluitsel over de vraag wie daarbij 
als actoren moeten worden gezien en hoe het proces van het formuleren van nationaal 
belang tot stand komt.75 
 
Allison‟s tweede model, het organization process model biedt een interpretatiekader om 
deze vragen te beantwoorden. Bij het organizational process model is het uitgangspunt 
dat “large acts result from innumererable and often conflicting actions of individuals at 
various levels of bureaucratic organizations in the service of a variety of only partial 
compatible conceptions of national goals, organizational goals and political 
objectives.”76 
  Internationale besluitvorming wordt door dit model nu geplaatst binnen de intra 
organisationele context. Deze benadering biedt in ieder geval meer zicht op de vraag 

                                         
74 Zie voor verschillen en overeenkomsten tussen de realisten en de neoliberalisten onder andere in Keohane, Neorealism and 
its Critics. Zie verder onder andere Baldwin, David A., editor (1993) Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. 
New York: Columbia University Press. 
75 Keohane zelf ziet de relevantie van deze kritiek ook wel in. Zie hiervoor in Keohane, After Hegemony, pp. xiii-xiv. 
76 Allison, Essence of Decision, p. 5. 
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wie de strategie inhoud geeft en welke doelen daarmee worden nagestreefd en vooral 
ook op de vraag welke tegenstellingen er bestaan tussen de verschillende actoren. 
 
Het is de neomarxistische benadering die zich expliciet bezighoudt met de objectieve 
belangentegenstellingen tussen de verschillende actoren zowel internationaal als bínnen 
een natie. De neomarxistische traditie heeft niet de klassenstrijd als uitgangspunt van 
belangentegenstellingen, maar richt zich op de tegenstellingen die ontstaan binnen de 
verschillende fracties van het kapitaal bij de verdeling van de meerwaarde. Volgens de 
neomarxistische benadering komen deze fracties logisch voort uit de strijd die ontstaat 
door de verschillende belangen die naar voren komen bij de verdeling van de 
meerwaarde. 
  De theorie van de neomarxisten bleek ook goed van toepassing op de internationale 
betrekkingen. In zijn studies The Making of the Atlantic Ruling Class en eveneens in zijn 
boek Global Rivalries geeft Kees van der Pijl aan hoe de verschillende fracties van het 
kapitaal, in wisselende coalitiesamenstelling, in de formulering van niet alleen 
binnenlands, maar ook buitenlandsbeleid tot concurrerende beheersconcepties komen. 
  Bovendien ontstaan niet alleen tegenstellingen en coalities binnen natiestaten maar ook 
tussen natiestaten. Verschillende fracties van het kapitaal zoeken derhalve vaak 
aansluiting bij groeperingen in andere landen die overeenkomstige belangen hebben en 
vormen zo accumulatieregimes. 77 
 
Met de hierboven beschreven modellen van Allison en de daarbij behorende 
theoretische benaderingen komen we een heel eind in de beschrijving en analyse van het 
proces van strategische besluitvorming in de internationale betrekkingen. De modellen 
bieden de mogelijkheid om naar de invloed van concreet te identificeren actoren of 
groepen te kijken bij een analyse van het geformuleerde en uitgevoerde beleid. 
  Bovendien bieden de modellen ons de gelegenheid om actoren en coalities van actoren 
in relatie te brengen met actuele internationale ontwikkelingen. Alle hierboven 
behandelde benaderingen gaan echter uit van rationeel optredende partijen die ieder 
voor zich hun doelen identificeren als materiële belangen die moeten worden 
nagestreefd. De modellen bieden derhalve geen ruimte om te kijken naar het handelen 
van actoren op basis van niet materiële belangen. Allison‟s derde model biedt die 
mogelijkheid wel. 
 
In zijn derde interpretatiekader richt Allison zich op wat hij “the politics of a 
government” noemt. Hierover schrijft hij dat “in contrast with Model I, the 
Governmental (or bureaucratic) Politics Model sees no unitary actor but rather many 
actors as players – players who focus not on a single strategic issue but on many diverse 
intra-national problems as well; players who act in terms of no consistent set of strategic 

                                         
77 Binnen deze neomarxistische traditie geldt vooral het werk van de Italiaanse marxist Gramsci als voornaamste 
inspiratiebron. Gramsci laat zien hoe de verschillende fractie van het kapitaal strijden om de het vastleggen van een 
dominante politieke agenda. Zie bijvoorbeeld in Gramsci, Antonio (2005) Selections from the Prison Notebooks. London: 
Lawrence and Wishart. Zie verder in Pijl, Kees van der (1984) The Making of the Atlantic Ruling Class. New York: Verso. Zie 
ook in Harvey, David (2005) The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press en in Pijl, Kees van der (2006) Global 
Rivalries: From the Cold War to Iraq. London/Ann Arbor: Pluto Press. 
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objectives but rather according to various conceptions of national, organizational and 
personal goals; players who make government decisions not by a single, rational choice 
but by the pulling and hauling that is politics.”78 
  Vooral het uitgangspunt over handelen dat plaatsvindt op basis van „various conceptions of 
national, organizational and personal goals‟ genoodzaakt ons om op een andere manier naar 
het begrip national interests te kijken. Blijkbaar is dit begrip niet zo eenduidig in te vullen 
als uit de voorafgaande benaderingen naar voren komt. Samuel P. Huntington geeft 
hierop een duidelijk antwoord. Hij schrijft dat “national interest is a public good of 
concern to all or most Americans; a vital national interest is one that they are willing to 
expend blood and treasure to defend. National interests usually combine security and 
material concerns, on the one hand, and moral and ethical concerns on the other.”79 Die 
eerste twee punten zijn duidelijk in lijn met de rational actor modellen. Complexer zijn de 
begrippen „moral and ethical concerns.‟ Huntington schrijft dat we het hier hebben over 
„national identity.‟ Hij zegt daarover dat “national interest derives from national identity. 
We have to know who we are before we know what our interests are.”80 
 
Dit uitgangspunt dat wie we zijn bepaalt hoe we denken en welke strategische 
doelstellingen we naleven, komt naar voren in studies uit de jaren tachtig van de vorige 
eeuw waarin de verschillende opvattingen over national security in de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie bestudeerd worden.81 Dit uitgangspunt wordt eveneens gehanteerd door 
Michel Albert in zijn boek Kapitalisme Contra Kapitalisme.

  Albert betoog hierin dat verschillen in 
industriepolitiek in diverse kapitalistische landen vallen te verklaren vanuit de 
verschillende historische ontwikkelingen die de diverse landen hebben doorlopen. Deze 
verschillen hebben geleid tot afwijkende waardestelsels en hieruit vloeien dan 
vervolgens verschillende strategische doelstellingen voort. 82 
  Wie we zijn heeft blijkbaar gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we 
die belangen middels strategische besluitvorming proberen te realiseren. De blackbox 
van de realisten wordt hiermee geopend. Maar dat niet alleen: ook de neoliberalen en de 
neomarxistische verklaringsmodellen geven ons geen volledig inzicht in de motieven die 
ten grondslag liggen aan het denken over internationaal beleid noch over de uitvoering 
daarvan. 
 
De nieuwe benadering, die juist de aandacht legt bij identiteit als basis voor het 
formuleren en definiëren van wat onder nationaal belang moet worden verstaan, wordt 
het sociaal constructivisme genoemd. Vooral Alexander Wendt met zijn boek Social Theory of 
International Politics en Peter J. Katzenstein met zijn studie The Culture of National Security 
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79 Huntington, Samuel P. „The Erosion of American National Interest‟ In Wilson, Ernest J. (2004) Diversity and U.S. Foreign 
Policy: A Reader. London/New York: Routledge, p. 105. 
80 Huntington, „The Erosion of American National Interest,‟ p. 101. 
81 Zie voor deze studies bijvoorbeeld Cray, Colin (1986) Nuclear Strategy and National Style. Lanham: Hamilton Press. 
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zijn belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming.83 Zo stellen Jepperson, Wendt 
en Katzenstein dat “we argue that cultural environments affect (…) the incentives for 
different kinds of state behavior (…).”84 Het is daarbij overigens niet zo dat deze 
auteurs macht en belangen niet langer belangrijk vinden. Integendeel: zo schrijft Wendt 
dat “the claim is not that ideas are more important than power and interest, or that they 
are autonomous from power and interest. Power and interest are just as important and 
determining as before. The claim is rather that power and interest have the effect they 
do in virtue of the ideas that make them up.”85 
  Deze nieuwe benadering heeft diepe sporen nagelaten. We kunnen dan ook bijna 
spreken van een nieuw paradigma waarbij vele auteurs van de traditionele benaderingen 
zich hebben aangesloten. Een van de belangrijkste auteurs die zich op de 
uitgangspunten van national identity of cultural identity in het algemeen heeft geworpen als 
dominante factor achter buitenlandsbeleid, is zonder twijfel Samuel P. Huntington. Het 
was ook Huntington die in zijn geruchtmakende boek The Clash of Civilizations de stelling 
poneerde dat in de 21ste eeuw culturele verschillen de drijvende kracht zullen zijn achter 
internationale conflicten.86 
  Het is dus van belang om te kijken wat voor nationale identiteit dominant is. Juist 
hierdoor kunnen we zien hoe de belangen die hiermee gepaard gaan tot uiting komen in 
beleid dat in overeenstemming is met de culturele waarden die daarachter schuil gaan. 
  Dit uitgangspunt werpt overigens een heel ander licht op de vermeende tegenstelling 
tussen het realisme van de (neo)realisten en het vermeende idealisme van de 
neoliberalen. De wereldvreemde „idealen‟ van de neoliberalen zijn niets anders dan de 
binnen nationale identiteit vallende „ethiek‟ of „waarden.‟ Buitenlandsbeleid doet in die 
zin niets anders dan invulling geven aan die waarden. Idealen staan dus niet los van de 
realiteit. Ze zijn juist een onlosmakelijk geheel van de nationale identiteit en daarmee 
samen met de objectieve materiële belangen een onderdeel van de national interests. 
  Een tweede punt is de vraag of er in alle gevallen sprake is van één nationale identiteit. 
Twee situaties kunnen daarbij optreden. In de eerste plaats kan het zijn dat er helemaal 
geen sprake is, of niet meer is, van één nationale identiteit. In dat geval is er ook geen 
sprake van één nationaal belang en kan er geen buitenlandsbeleid zijn dat daarvan in 
dienst staat. 
  In de tweede plaats kan het ook zo zijn dat er nooit sprake is geweest van één 
algemeen geaccepteerde nationale identiteit en daarmee niet van een consensus over de 
te voeren politiek. Net als bij de materiële belangen zullen we hier zien dat er intern 
conflicterende culturele identiteiten zijn. De consequentie hiervan is dat de formulering 
van een strategisch beleid en eveneens de uitvoering daarvan altijd een proces is en de 
uitkomst is van interne en externe onderhandelingen. Dit brengt met zich mee dat we 
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het idee dat strategie volledig gepland kan zijn en lineair en sequentieel kan worden 
uitgevoerd moeten laten varen, want niet alleen kunnen de uitgangspunten van de 
diverse belanghebbenden haaks op elkaar staan, de uiteindelijke besluiten en 
handelingen zijn ook veel meer het resultaat van een ongestuurd en onstuurbaar proces 
dan vaak wordt aangenomen.87 
 
Het punt dat er geen sprake is van één culturele identiteit met een daaruit voortvloeiend 
nationaal belang is een grote zorg voor auteurs als Huntington. De stelling van 
Huntington is daarbij dat de Verenigde Staten wel degelijk één eigen nationale identiteit 
en één credo hebben gehad en dat we daardoor dus ook lange tijd hebben kunnen 
spreken van national interests. Huntington constateert echter dat de Verenigde Staten die 
nationale identiteit kwijt zijn geraakt. Zo schrijft hij dat “American foreign policy is 
becoming a foreign policy of particularism increasingly devoted to the promotion 
abroad of highly specific commercial and ethnic interests.”88 Het wordt nog erger als de 
consequenties hiervan duidelijk worden. Huntington stelt dat “the institutions, 
resources, and influence generated to serve national interests in the Cold War are being 
redirected to serve these national interests.”89 
  Het tweede punt, dat er in de geschiedenis van de Verenigde Staten nooit sprake is 
geweest van één nationale identiteit, is het uitgangspunt van Walter Russell Mead. Mead 
toont in zijn boek Special Providence aan hoe historisch te traceren elites in wisselende 
coalities vanaf de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten tot aan het heden zowel 
het binnenlandse als het buitenlandsbeleid naar hun hand hebben proberen en weten te 
zetten.90 
  Een verdere consequentie van de aandacht voor culturele identiteit als stuwende kracht 
achter strategische besluitvorming is dat we bij het formuleren van buitenlandsbeleid en 
bij de speelruimte die men heeft bij de uitvoering veel meer aandacht moeten besteden 
in welke mate de basis steun en legitimering heeft gegeven. Philip Smith geeft dat goed 
aan in zijn boek Why War? Zo schrijft Smith dat “by conferring or withdrawing 
legitimacy, public discourse operates to make the option of war more or less attractive 
for administrations. (…) That is why they work so relentlessly to establish cultural 
foundations for conflict before the bullets start flying.”91 
 

                                         
87 Interessant is hierbij ook te zien hoe elitetheorieën en samenzweringstheorieën gerelativeerd moeten worden. Er zullen 
zeker groeperingen zijn die als doelstelling hebben hun belangen te laten prevaleren boven anderen en er zullen ook zeker 
gevallen zijn aan te wijzen waarin het „kapen van zo‟n agenda‟ gedeeltelijke succesvol is, maar de regels van het spel volgens 
het derde model van Allison zullen altijd als consequentie hebben dat bij het „simultaan schaken tussen verschillende 
simultaanschakers‟ waarbij ook nog eens persoonlijke en irrationele motieven meespelen, de beheersbaarheid van zo‟n 
besluitvormingsproces onbegonnen werk is. Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse van elite theoretici als Pareto, 
Mosca en Wright in Bottomore, T. B. (1964) Elites and Society. Harmondsworth: Penguin. Zie voor een verdere uitleg van de 
onbeheersbaarheid van strategische besluitvormingsprocessen onder andere in Wassenberg, Arthur F. P., redactie. (1980) 
Netwerken: Organisatie en strategie. Meppel/Amsterdam: Boom. 
88 Huntington, „The Erosion,‟ p. 111. 
89 Huntington, „The Erosion,‟ p. 111. 
90 Mead, Walter Russell (2002) Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World. New York/London: 
Routledge.  
91 Smith, Philip (2005) Why War:? The Cultural Logic of Iraq, The Gulf War, and Suez. Chicago/London: The University of 
Chicago Press, p. 11. 
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Als identiteit zo‟n belangrijke rol speelt in de formulering en de uitvoering van 
internationaal strategisch beleid is die identiteit dan alleen voorbehouden aan de spelers 
op het nationale niveau of geldt identiteit ook als grensoverschrijdend en heeft dat 
derhalve gevolgen voor het geformuleerde en uitgevoerde beleid? Dat laatste is in ieder 
geval de stelling van een groeiend aantal auteurs. Zo schrijft bijvoorbeeld Walter Russell 
Mead in zijn boek God & Gold dat de Amerikanen in hun buitenlandse strategie 
helemaal niet altijd hun objectieve materiële belangen de boventoon lieten voeren maar 
dat “both the British and the Americans added a new set of arguments in the twentienth 
century: the common origins, common values, and common destiny of their two 
countries.”92 
 
Er is op basis van het uitgangspunt dat culturele identiteit in belangrijke mate 
verantwoordelijk is voor de motieven en de doelstellingen van buitenlandsbeleid een 
groeiend aantal studies waarbij de stelling is dat staten met gedeelde (liberale) waarden 
de wapens niet tegen elkaar zouden opnemen. Zo schrijft John M. Owen dat “I argue 
that liberal states tend to remain at peace with one another, and to fight illiberal states, 
because they believe it is in their interests to have good relations with fellow liberal 
states and to oppose illiberal states. More precisely, liberal states contain elites who 
believe that peace is intrinsically good, that liberal states are more pacific and 
trustworthy, and that close relations with fellow liberal states strengthen liberal 
institutions in their own state.”93 
  Het tegenovergestelde is echter eveneens het geval. De motivatie om tot gewapende 
strijd over te gaan is dan juist dat men „ten strijde trekt tegen een moreel verwerpelijke 
staat.‟ Henry R. Nau schrijft hierover dat “national identity is the principal idea on 
which a nation accumulates and legitimates the use of lethal force. This idea may be a 
creed or ideology (…) or it may be a religious bond (…).”94 Of de objectieve belangen 
als veiligheid en materieel gewin dat dan rechtvaardigen is vers twee. 
 
 
 
 
 

                                         
92 Mead, Walter Russell (2007) God & Gold: Britain, America and the Making of the Modern World. London: Atlantic Books 
Mead, p. 37. 
93 Owen, John M. IV (1997) Liberal Peace, Liberal War: American Politics and International Security. Ithaca/London: Cornell 
University Press, p. 5. 
94 Nau, Henry R. (2002) At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy. Ithaca/London: Cornell University 
Press, p. 5. Hoe belangrijk een nationaal gedragen credo kan zijn bij het formuleren van een buitenlandsbeleid wordt 
aangegeven door de neoconservatieve voorman Robert Kagan. Kagan stelt in dat “American action abroad as well as at 
home were dictated to an unprecedented degree by the will of many thousands of interested individuals and groups under 
the influence of a liberal worldview, rather than by statesmen operating on a separate plane of geopolitical thought. As a 
result, there was, and always would be, something unplanned and haphazard in the conduct of American policy with 
respect to foreign nations. American expansion was consistent, but American policies were not always coherent.” Zie in 
Kagan, Dangerous Nation, p. 77. 
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2.5 Conclusies 

 
Wat voor conclusies kunnen we trekken uit de analyse van de benadering en de 
ontwikkeling van het begrip strategie zoals dat naar voren komt in de drie hierboven 
behandelde disciplines? 
  In de eerste plaats zien we dat in alle drie de disciplines een ontwikkeling heeft plaats 
gevonden waarbij de aandacht is komen te liggen op een benadering van strategie als 
een complex besluitvormingsproces waarbij top down geformuleerde plannen in ieder 
geval gelegitimeerd dienen te worden binnen de context van een cultureel 
waardepatroon. Deze ontwikkelingen staan haaks op de uitgangspunten van de 
traditionele benaderingen waarin strategie vanuit een top down-visie werd benaderd en de 
nadruk lag op een rationeel uitgedacht en lineair uitgevoerd beleid waarbij de inzet 
objectieve belangen waren. 
  In de tweede plaats heeft deze conclusie als belangrijke consequentie voor het 
onderzoek dat we ons niet alleen kunnen concentreren op de manier waarop door de 
leiding van organisaties over strategie wordt nagedacht en men vervolgens tot plannen 
en de uitvoering daarvan overgaat, maar dat strategie gezien moet worden als de 
interactie tussen de top en de basis van een organisatie of een gemeenschap. 
  In de derde plaats is het zo dat vanuit de top weliswaar vaak direct aanwijsbare 
materiële belangen de drijvende kracht zijn achter het geformuleerde beleid en dat de 
factoren macht en manipulatie zeker niet onderschat mogen worden. Dit neemt echter 
niet weg dat in laatste instantie het geformuleerde en uitgevoerde beleid betekenis moet 
hebben die appelleert aan de culturele identiteit van de basis. 
  Een vierde conclusie die getrokken kan worden is dat bij het formuleren en plannen 
van strategische doelstellingen grote verschillen kunnen optreden tussen de diverse 
groepen die partij zijn in het strategische besluitvormingsproces. Deze verschillen 
kunnen zowel betrekking hebben op materiële belangen als op het appelleren aan 
verschillende waardesystemen. 
 
Vanzelfsprekend kunnen we niet om de materiële belangen achter strategische 
doelstellingen heen en ik zal ook laten zien dat deze zeker in het geval van het 
strategische besluitvormingsproces tijdens de War on terror een grote rol spelen. In mijn 
studie leg ik echter de nadruk op de niet-materiële tegenstellingen bij het formuleren 
van strategische doelstellingen. Deze tegenstellingen komen naar voren in verschillende 
culturele waardepatronen. In het volgende hoofdstuk zal ik dan ook uitgebreid ingaan 
op het operationaliseren van het begrip culturele identiteit.  
 


