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3 Begripsbepaling van Cultuur 

3.1 Inleiding 

 
In het voorafgaande hoofdstuk heb ik aangegeven dat aan cultuur een belangrijke rol 
wordt toegekend in de manier waarop men in een aantal disciplines aankijkt tegen het 
strategische besluitvormingsproces. Het gebruiken van cultuur als theoretisch concept 
levert echter een aantal methodologische problemen op. 
Zo zien we dat in verschillende talen waarin we dit woord tegenkomen men er niet in 
alle gevallen dezelfde inhoud aan geeft. Zo spreken de Duitsers over Kultur vooral als 
het gaat om kunst en wetenschap. In de Engelse taal wordt dan het woord arts gebruikt. 
De Japanners vertalen cultuur met het woord bunka, maar dat begrip verwijst vooral 
naar hoog technologische prestaties. De Fransen geven de voorkeur aan civilization. In 
het Nederlands vertalen wij dat met beschaving, dat een ruimere betekenis heeft dan 
cultuur. 95 
 
Volgens Alfred Kroeber en Clyde Kluckhohn komt het woord cultuur, zoals ik het in 
mijn studie opvat, voor het eerst op in de 19de eeuw in Groot-Brittannië. In die periode 
wordt de term culture populair naast het woord arts. Waar het begrip arts alleen van 
toepassing was op kunsten en hogere wetenschap werd culture gebruikt voor een 
samenhangend verschijnsel van uitingen en waarden.96 Kroeber en Kluckhohn schrijven 
de eerste definitie, die op deze manier naar cultuur kijkt, toe aan Edward Burnett Tylor. 
In zijn studie Primitive Cultures uit 1871 definieert Tylor cultuur als “dat complexe geheel 
waaronder kennis, geloof, kunst, morele waarden, wetten en gebruiken vallen, alsmede 
alle ander vaardigheden en gewoonten die de mens als lid van een samenleving heeft 
verworven.”97 
  In de literatuur zijn inmiddels vele honderden definities over wat cultuur is in omloop 
gekomen.98 Ik zal in mijn studie vooral gebruik maken van de definitie van Edgar H. 
Schein uit zijn boek Organizational Culture and Leadership. Schein stelt daarin dat “the 
culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions that was learned 
by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked 
well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems.‟”99 
 

                                         
95 Het woord cultuur is afgeleid van het Latijnse woord „cultivare‟ dat letterlijk 'keren met een ploeg' of „in cultuur brengen 
betekent.‟ 
96 Zie Kroeber, Alfred and Kluckhohn Clyde (1952) Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Random 
House. 
97 Geciteerd in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, p. 49. 
98 Kroeber en Kluckhohn inventariseerden in de jaren vijftig al 164 definities. Daarna zijn er alleen maar meer bij gekomen. 
Zie Kroeber, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Zie eveneens in Verluyten, Paul S. (2000) Intercultural 
Communication in Business and Organisations: An Introduction. Leuven /Leusden: Acco, p. 23. 
99 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 17. 
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Om tot een beter begrip te komen zal ik de verschillende elementen van bovenstaande 
definitie verder uitwerken en van kanttekeningen voorzien. Ik zal daarbij laten zien dat 
in de literatuur over de invulling van alle elementen van bovenstaande definitie 
verschillende opvattingen bestaan. 
  In de eerste plaats zal ik ingaan op de stelling dat een cultuur direct verband houdt met 
menselijk handelen. Deze stelling roept in de literatuur de vraag op wat we in het scala 
van menselijk handelen onder cultuur moeten verstaan en waarin dit zich onderscheidt 
van andere vormen van menselijk handelen. 
  In de tweede plaats stelt iedere definitie van cultuur dat het hierbij gaat om het 
handelen van mensen binnen een groep. In de literatuur is echter geen 
overeenstemming over hoe groot een groep moet zijn, over welke sociale samenhang er 
tussen de groepsleden dient te bestaan of over welke tijdspanne men het heeft voordat 
we van cultuur kunnen spreken. 
  In de derde plaats moeten we antwoord geven op de vraag welke functie een 
waardestelsel voor een groep heeft, hoe stabiel zo‟n set aan „beliefs‟ en „values‟ is en wat de 
krachten zijn die zo‟n waardestelsel in stand houden of juist voor verandering zorgen. 
  Ten slotte ga ik in de vierde plaats in op de vraag welke culturele fenomenen er zijn en 
hoe we deze fenomenen dienen te bestuderen. 
 
 

3.2 Cultuur en Niveaus van Mental Programming 

 
Hofstede spreekt over drie niveaus van menselijk handelen die voortkomen uit wat hij 
„mental programming‟ noemt.100 Het eerste niveau is wat hij als universeel beschouwt. Alle 
mensen hebben natuurlijke eigenschappen die leiden tot handelen. De drijvende kracht 
daarbij is dat handelen plaatsvindt om „universele basic needs‟ te bevredigen. In de 
literatuur bestaat weliswaar onenigheid over de vraag om welke basic needs dit gaat en in 
welke volgorde van belang men probeert die behoefte te bevredigen, maar er bestaat 
geen verschil van mening over het uitgangspunt dat de achterliggende eigenschappen als 
universeel moeten worden gezien.101 
 
Tegengesteld aan dat universele dat alle mensen hebben, stelt Hofstede als tweede 
niveau van mental programming individuele persoonlijkheidskenmerken. In de literatuur 

                                         
100 Zie voor de drie niveau van human mental programming in Hofstede, Culture‟s Consequences, pp. 1-15. 
101 In de meest enge vorm worden basic needs gezien als de natuurlijke drift van mensen om zich voort te planten en om zich 
te beschermen. Deze twee driften, sex en agressie zoals Freud aangeeft, zijn volgens evolutionaire gedragspsychologen de 
basis achter menselijk handelen. Andere theorieën die uitgaan van basic needs als universele motieven achter handelen zijn 
bijvoorbeeld afgeleid van de ideeën van Abraham Maslow die stelt dat er een hiërarchie is aan te brengen in de menselijke 
behoefte en dat onderaan die piramide weliswaar overleven staat maar dat bovenaan zelfontplooiing een belangrijke rol 
speelt. De laatste tijd is onder andere onder invloed van de bioloog Frans de Waal de nadruk komen te liggen op empathie 
als belangrijke drijvende kracht achter menselijk handelen. De Waal stelt daarbij dat iedere soort naast individueel overleven 
de nadruk legt op groepsgevoel omdat dat een noodzakelijke voorwaarden is voor het overleven van de soort. Zie voor 
Maslow bijvoorbeeld in Van Dam, Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Zie voor de vermeende 
tegenstelling tussen egoïstische beginselen als drijfveer achter menselijk handelen tegenover juist empathie in Waal, Frans 
de (2009) Een tijd voor empathie: Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact. 
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zijn allerlei theorieën over typen persoonlijkheidskenmerken, maar het uitgangspunt 
blijft dat ieder mens uniek is en dat dat unieke bij de geboorte wordt bepaald door het 
specifieke genetische materiaal dat ieder mens heeft. Individueel menselijk handelen is 
volgens dit uitgangspunt deels bepaald door eigenschappen die de ene mens van de 
andere onderscheidt. In dit verband spreekt men naast persoonlijkheidskenmerken ook 
van identiteit. Iemand kan zijn identiteit ontlenen en zijn gedrag laten bepalen door een 
breed scala aan factoren, zoals nationaliteit, geslacht en religie. Ook puur persoonlijk 
eigenschappen kunnen een rol spelen. Zo kan iemand zijn identiteit ontlenen aan het 
feit dat hij of zij rood haar heeft. Een individu kan op basis van zijn specifieke 
kenmerken aansluiting zoeken bij andere mensen met soortgelijke eigenschappen en in 
die zin een gemeenschappelijke identiteit voelen. Deze vorm van „je één voelen met een 
ander‟ kan diep liggen maar ook heel oppervlakkig, tijdelijk en inwisselbaar van aard 
zijn. 
 
Het derde niveau van mental programming noemt Hofstede cultuur. Deze vorm van mental 
programming is wat Hofstede betreft voorbehouden aan groepen. Dit waardepatroon is 
geen onderdeel van universele menselijke eigenschappen maar juist van unieke 
kenmerken en is een uiting van een historisch aangeleerd waardepatroon. Door dit 
waardepatroon onderscheidt de ene groep zich van de andere. Met de tegenstelling 
tussen universele eigenschappen en cultuur hebben de meeste auteurs geen probleem. 
De alternatieve verklaring, namelijk dat de mens uit verschillende „rassen‟ bestaat met 
voor ieder „ras‟ een afwijkend pakket aan „menselijke eigenschappen en drijfveren achter 
handelen‟ wordt in de serieuze wetenschap niet meer aangehangen. Ingewikkelder ligt 
het met het onderscheid tussen cultuur en identiteit. 
 
Samuel P. Huntington geeft een goed overzicht van wat we onder identiteit moeten 
verstaan. Zo schrijft hij dat “ten eerste hebben zowel individuen als groepen een 
identiteit. Individuen vinden en herdefiniëren hun identiteit echter in groepen. Een 
individu kan lid zijn van vele groepen en is daarom in staat van identiteit te wisselen.(…) 
Ten tweede zijn identiteiten voor het merendeel geconstrueerd. Mensen maken zelf hun 
identiteit onder een wisselende druk, met uiteenlopende prikkels en in graden van 
wisselende druk. (…) Ten derde hebben individuen en in mindere mate groepen 
meervoudige identiteiten. Deze kunnen territoriaal, economisch, cultureel, politiek, 
sociaal en nationaal zijn. (…) Ten vierde worden identiteiten bepaald door iemand zelf, 
maar zijn ze het product van de interactie tussen het eigen ik en anderen. (…) Ten 
vijfde zijn de relatief opvallende kenmerken van alternatieven identiteiten voor elk 
individu en elke groep gerelateerd aan omstandigheden. In sommige situaties 
benadrukken mensen dat aspect van hun identiteit dat hen verbindt met de mensen met 
wie zij omgaan. In andere situaties benadrukken mensen dat aspect van hun identiteit 
dat hen van anderen onderscheidt.”102 

                                         
102 Huntington, Wie zijn wij?, pp. 36-38. Dit uitgangspunt van meerdere factoren die uitmaken wat precies iemand zijn 
identiteit is komt ook naar voren in het werk van Amin Maalouf. Maalouf wijst op de tegenstelling dat “every one of my 
allegiances links me to a larger number of people. But the more ties I have the rarer and more particular my own identity 
becomes.” Maalouf, Amin (2000) In The Name Of Identity: Violence And The Need To Belong. New York: Penguin Books, p. 18. 
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Bij veel auteurs wordt identiteit gezien als een element van zowel persoonlijkheid als 
van cultuur. Deze auteurs hebben een ruime opvatting over cultuur en stellen 
groepsidentiteit, bijvoorbeeld gebaseerd op gender, leeftijd of etniciteit, gelijk aan cultuur. 
Ook stelt een aantal auteurs dat situationele en dus ook relatief snel te veranderen 
omstandigheden kunnen leiden tot een groepscultuur.103 
  De stelling dat identiteit, waar het om groepen gaat, gelijk kan worden gesteld aan 
cultuur wordt niet door iedereen gedeeld. Zo stelt Hofstede dat “culture is not the same 
as identity. Identities consist of people‟s answers to the question: Where do I belong? 
They are based on mutual images and stereotypes and on emotions linked to the outer 
layer of [ culture such as] symbols, heroes, and rituals, but not to values.”104 Blijkbaar 
heeft Hofstede een duidelijk beeld als het gaat om criteria waaraan een groep moet 
voldoen voordat er sprake is van een cultuur: cultuur is bij Hofstede voorbehouden aan 
nationale identiteit. 
  Dit is een punt waar ik in paragraaf 3.4. op terug zal komen. Allereerst zal ik me echter 
richten op de stelling dat cultuur pas ontstaat als menselijk handelen plaatsvindt door de 
interactie van mensen binnen een groep. In dit geval spreken we van sociaal handelen. 
 
 

3.3 Cultuur en Sociaal Handelen 

 
Studies die zich bezighouden met de invloed van cultuur op het sociaal handelen zijn in 
meerdere of mindere mate schatplichtig aan de Duitse socioloog Max Weber. Het was 
Weber die in zijn studie Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus uit 1904, de 
stelling poneerde dat de calvinistische waarden fundamenteel waren geweest voor de 
opkomst van het kapitalisme. 105 
  In de literatuur is een tweetal stromingen te zien waarin Weber‟s uitgangspunten 
worden gevolgd. De eerste stroming richt zich vooral op de institutionele verschillen in 
afzonderlijke landen of regio‟s die leiden tot specifiek sociaal handelen dat afwijkt van 
het handelen in landen met andere institutionele kenmerken. Alastair Iain Johnston 
schrijft hierover dat “all [these theories] argued that these differences were caused by 
unique variations in deeply rooted historical experience, political culture, and geography 
among other macroenvironmental variables.”106 
  De tweede stroming richt zich meer specifiek op het culturele aspect dat een rol speelt 
bij de verschillen die optreden in sociaal handelen.107 Zo stellen Alfred Kroeber en 

                                         
103 Zie voor het idee dat cultuur zich snel kan aanpassen, bij kleinere groepen kan horen en situationele aspecten belangrijk 
zijn bij de vorming van een groepscultuur, bijvoorbeeld in Holden, Nigel J. (2002) Cross-Cultural Management: A Knowledge 
Management Perspective. Harlow: Financial Times/Prentice Hall. 
104 Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 10. 
105 Weber, Max (2002) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Penguin Classics. 
106 Johnston, Alastair Iain, in Katzenstein, The Culture of National Security, p. 221. De literatuur die op deze ingeslagen weg 
verder gaat richt zich zowel op vraagstukken van nationale veiligheid als op politiek economische vraagstukken die ingaan 
op het functioneren van varieties of capitalism. Zie bijvoorbeeld Gray, Nuclear Stategies and National Style. Zie voor Varieties of 
Capitalism onder andere in Albert, Kapitalisme contra kapitalisme. Zie ook Hall, Varieties of Capitalism. 
107 Zie voor de synthese tussen de institutionele school als verklaring voor verschillen in sociaal handelen en de culturele 
school onder andere in Koen, Carla (2005) Comparative International Management. New York: McGraw Hill. 
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Clyde Kluckhohn in hun standaardwerk Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions allereerst dat “culture is not a mystical „force‟ acting at a distance. Concretely, it 
is created by individual organisms and by such organisms acting as a group.”108 
  Donald Devine geeft in zijn boek The Political Culture of the United States aan hoe we die 
relatie tussen cultuur en social action moeten duiden.109 Devine schrijft dat “individuals 
are viewed as having reality worlds composed of views of reality, perceptions of what is 
good (i.e. values), and other means of interpreting environment. (…) Since the reality 
world must simplify, it presumably does so through some process. Psychologists call 
this process object appraisal. By using categories of appraisal, reality worlds shape how a 
person views the outside world and presumably, how he will behave. One of these 
appraisal categories is the individual‟s belief set. A person‟s beliefs, especially his deeply 
held values, seem to be central in shaping how he perceives and behaves. Value 
appraisal may also take the form of what is called selective perception. (…).”110 Deze „beliefs‟ 
en „deeply held values‟ zijn synoniem aan cultuur. Devine gaat verder door te stellen dat 
“the value screen of culture appraise and selectively perceives stimuli which act on it. 
Stimuli which are congenial are accepted and allowed to act on the social process. Those 
which are not tend to be screened out. Other stimuli are accepted, but they are shaped 
by the values of the culture before they act on the social process.”111 
 
Vier vragen blijven onbeantwoord. Allereerst: hoever gaat de relatie tussen culturele 
waarden en social action en in de tweede plaats wat was er eigenlijk eerst cultuur of 
handelen? In de derde plaats moeten we antwoord geven op de vraag hoe stabiel zo‟n 
set aan beliefs en values is en ten slotte wat de krachten zijn die zo‟n waardestelsel in stand 
houden of juist voor verandering zorgen. 
  De eerste vraag, hoever de relatie tussen culturele waarden en social action gaat, refereert 
aan de klassieke tegenstelling tussen enerzijds voluntarisme en aan de andere kant 
determinisme. Voluntarisme houdt daarbij in dat menselijk handelen los kan staan van 
de sociale context. Men heeft de vrijheid om keuzes te maken. Maar als deze stelling 
volledig opgaat is bovenstaande redenatie dat „beliefs‟ en „values‟ „social action‟ richting 
geven niet meer valide. Determinisme houdt het tegenovergestelde in. Hiermee wordt 
aangegeven dat de sociale context het handelen van mensen in een bepaalde richting 
dwingt. De uiterste consequentie hiervan is echter volgens Devine dat “if it were 
determining, there could be no change in society.”112 In de sociale wetenschappen heeft 
men een oplossing gevonden voor dit dilemma. Zo spreken Kroeber en Kluckhohn 
over cultuur als een „shaping‟ force, om aan te geven dat cultuur weliswaar in hoge mate 
bepalend is maar niet volledig determinerend.113 

                                         
108 Kroeber, Culture, p. 367. 
109 Devine stelt hierbij overigens dat “political culture is, simply, the political aspect of the culture of a society.” Zie in 
Devine, Donald J. (1972) The Political Culture of the United States: The Influence of Member Values on Regime Maintenance. Boston: 
Little, Brown and Company, p. 14. 
110 Devine, The Political Culture of the United States, pp. 8-9. 
111 Devine, The Political Culture of the United States, p. 10. 
112 Devine, The Political Culture of the United States, p. 9. 
113 Zie in Kroeber, Culture, p. 338. 
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  Het tweede punt, namelijk de vraag wat er eerst was cultuur of sociaal handelen, levert 
een methodologisch „kip en ei‟-probleem op. Typerend waar dit toe kan leiden is de veel 
aangehaalde anekdote van Clifford Geertz. Geertz schrijft: “There is a story- at least I 
heard it as an Indian story – about an Englishman who, having been told that the World 
rested on a platform which rested on the back of an elephant which rested in turn on 
the back of a turtle, asked (perhaps he was an ethnographer; it is the way they behave), 
what did the turtle rest on? Another turtle. And that turtle? „Ah, Sahib, after that it is 
turtles all the way down.”114 Kroeber en Kluckhohn stellen dat “no socialized human 
being views his experience freshly. His very perceptions are screened and distorted by 
what he has consciously and unconsciously absorbed from his culture.”115 Devine 
concludeert dat “in a social sense, it has been suggested that culture exists prior to the 
rest of social action.”116 
  We blijven echter met het probleem zitten dat het niet volstrekt duidelijk is of we bij 
het beschrijven van sociaal handelen „de kip‟ of juist „het ei‟ aan het analyseren zijn. Jan 
Pieter van Oudenhoven beschrijft dit dilemma als volgt: “Een (…) fundamenteel 
probleem is dat collectief vertoond gedrag, bijvoorbeeld rituelen en collectieve 
gedachten zelf onderdeel vormen van de cultuur. Het is – uitgaande van een causaal 
model waarin de eerste variabele de tweede beïnvloedt – een logisch onmogelijke 
opgave om de invloed van de eerste variabele op een tweede variabel vast te stellen 
terwijl die tweede variabel onderdeel is van de eerste.”117 
  Dit probleem is niet op te lossen omdat de invloed van cultuur op sociaal handelen en 
vervolgens van sociaal handelen op cultuur een continu proces is waarbij geen begin of 
einde is te onderscheiden. Devine zegt daarover dat “the social process is viewed as a 
stimulus-organism- response-feedback mechanism.”118 Sociaal handelen zet 
veranderingen in de maatschappelijke ordening op gang die een relatief autonome 
invloed hebben op het feedback proces: de culturele waarden worden daardoor weer 
getoetst en passen zich aan de nieuwe situatie aan. “Social action is the joint product of 
environmental stimuli acting upon a resisting organism.”119 Seymour Martin Lipset 
omschrijft dit „response – feedback system‟ als “a dynamic (that is, moving or unstable) 
equilibrium model, which posits that a complex society is under constant pressure to 
adjust its institutions to its central value system, in order to alleviate strains created by 
changes in social relations; and which asserts that the failure to do so results in political 
disturbance.”120 
 
 

                                         
114 Zie Geertz, Clifford (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, pp. 28-29. 
115 Kroeber, Culture, p. 336. 
116 Devine, The Political Culture of the United States, p. 10. 
117 Oudenhoven, Jan Pieter (2002) Cross-culturele psychologie: De zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, p. 37. 
118 Devine, The Political Culture of the United States, p. 13. 
119 Devine, The Political Culture of the United States, p. 13. 
120 Lipset, Seymour Martin (2003, 1963) The First Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective. New 
Brunswick/London; Transaction Publishers, pp. 7-8. 
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3.4 Cultuur Hoort bij een Groep 

 
Het mede door een cultureel waardepatroon bepaald sociaal handelen is altijd 
voorbehouden aan interactie binnen een groep. Er bestaat in de literatuur echter geen 
overeenstemming over de omvang van zo‟n groep of over de noodzakelijke 
maatschappelijke context waarin zo‟n groep opereert. De grootste groepseenheid die 
men in de literatuur aan cultuur toekent is die van een „civilisatie‟ of „beschaving.‟ Zo 
spreekt men over de Helleense beschaving, de beschaving van het Middellandse 
Zeegebied, de Romeinse beschaving en over de westerse of de islamitische beschaving. 
Daarmee wordt echter al duidelijk dat het begrip in de literatuur niet eenduidig wordt 
gebruikt. 
 
In het geval van de Helleense beschaving refereert het begrip vooral aan 
gemeenschappelijke producten van de hogere cultuur. Deze beschaving strekte zich uit 
over een gebied waarbij noch sprake was van een politieke eenheid, noch van een 
geografisch te onderscheiden gebied waar klimaat of natuurlijke gesteldheid dezelfde 
condities opleveren. 
  In het voorbeeld van de Middellandse Zee wordt beschaving wel gekoppeld aan een 
geografisch gebied. Dit idee van beschaving wordt toegepast door de Franse historicus 
Fernand Braudel. Braudel omschrijft een beschaving als “a space, a cultural area of a 
collection of cultural characteristics and phenomena.”121 Braudel ziet cultuur en 
beschaving vooral geografisch en stelt dat binnen dit gebied verschillende politieke 
eenheden kunnen opereren. De beschaving in het Middellandse Zeegebied is volgens 
Braudel vooral ontstaan door de manier waarop de verschillende volkeren in deze regio 
zich hebben aangepast aan het klimaat en aan de natuurlijke gesteldheid. Zo stelt 
Braudel dat “de menselijke eenheid van de Middellandse Zee werd gevormd door een 
netwerk van wegen en steden, van lijnen en knooppunten. Steden en wegen, wegen en 
steden zorgden voor één uniforme menselijke invulling van de geografische ruimte.”122 
  Braudel koppelt beschaving aan geografie en niet aan politieke harmonie. Van politieke 
harmonie is binnen het Middellandse Zee gebied totaal geen sprake; de regio is het 
constante strijdtoneel om de hegemonie tussen de christelijke en de islamitische wereld. 
  Bovendien vindt die strijd evenzeer binnen de christelijke wereld plaats. Daarmee 
komt meteen een punt van kritiek naar voren op de koppeling tussen cultuur en 
beschaving: beschavingen, als ze niet gelijkvallen met een politieke eenheid, hebben 
geen politieke macht en zijn ook geen actoren in het formuleren van beleid of strategie. 
  Ingewikkelder ligt het als macht en geografische regio gelijk vallen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Romeinse beschaving. In dit geval was wel sprake van een politieke ordening. 
Volgens diverse studies komt een aantal culturele waarden ook overeen met de grenzen 

                                         
121 Braudel, Fernand (1991) De Middellandse Zee (Volume 1.): Het landschap en de mens. Amsterdam/Antwerpen: Contact. Dit 
eerste deel van zijn triologie is geheel gewijd aan klimaat en geografische condities en op de manier waarop de mensen een 
antwoord op die omstandigheden hebben gevonden. 
122 Braudel, De Middellandse Zee: Volume 1, p. 295. Een poging om eenzelfde patroon van culturele fenomenen te beschrijven 
voor de Noord-Europese regio van de Hanze-steden vinden we terug in de studie Rooding, Julliete en Heerma van Voss, 
Lex (1996) The North Sea and Culture (1550-1800). Hilversum: Verloren. 
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van de Romeinse beschaving. Zo worden door Hofstede de door hem gevonden 
verschillen in individualiteit, machtsafstand en masculiniteit binnen Europa in verband 
gebracht met de grenzen van het Romeinse Rijk. Aan beide zijden van de belangrijkste 
grensrivieren, de Rijn en de Elbe, gelden andere waarden.123 
 
Door verschillende auteurs wordt vaak gerefereerd aan culturele waarden die in strijd 
zijn met die van andere beschavingen. De bekendste uiting van dit gebruik van cultuur 
en beschaving vinden we terug in The Clash of Civilizations van Samuel P. Huntington. 
Allereerst stelt Huntington dat “civilization and culture both refer to the overall way of 
life of a people, and a civilization is a culture writ large. They both involve values, 
norms, institutions, and modes of thinking to which successive generations in a given 
society have attached primary importance.”124 
  Huntington beroept zich op het werk van Braudel, maar bij een nadere analyse blijkt 
dat zijn uitgangspunten niet overeenkomen met die van Braudel. Zo verschillen Braudel 
en Huntington totaal van opvatting waar het gaat om de vermeende clash. Braudel ziet 
de strijd om de hegemonie plaatsvinden binnen een geografische regio, in zijn geval het 
gebied van de Middellandse Zee. Huntington daarentegen heeft het over de strijd tussen 
twee grote culturele waardesystemen, in zijn geval de strijd tussen de christelijke en de 
islamitische waarden. 
  Huntington gaat dan ook niet uit van een geografisch gebied. Problematisch is echter 
dat hij evenmin een politieke eenheid als uitgangspunt neemt. Immers: binnen de door 
hem beschreven beschavingen zijn vele politieke eenheden te onderscheiden en waar 
het om de clash gaat, is het juist typerend dat door de eeuwen heen de belangrijkste strijd 
zich vooral bínnen de westerse beschaving heeft voorgedaan. 
  Bij Huntington geldt vooral het idee dat de westerse beschaving aangevallen wordt 
door andere waardestelsels. Hier heeft beschaving plotseling een bijzondere betekenis, 
namelijk de morele plicht om het eigen, superieur geachte westerse waardestelsel te 
beschermen. 
  Dit idee waarbij cultuur gelijk wordt gesteld aan beschaving heeft zoveel theoretische 
beperkingen dat ik het zeker niet als conceptueel uitgangspunt voor mijn studie zal 
gebruiken. 
  In de eerste plaats gaat het voorbij aan de enorme verschillen die er binnen een 
bepaald gebied bestaan. 
  In de tweede plaats heeft zo‟n beschaving geen volkenrechtelijke, politieke en 
institutionele basis om op te treden. 
  En in de derde plaats is het een uitgangspunt dat vooral een ideologische functie heeft, 
namelijk de waarschuwing dat „ons‟ waardestelsel aangevallen wordt en dat „we‟ het 
recht hebben om ons te verdedigen. Dat laatste punt mogen we echter niet 
onderschatten en we zullen ook zien dat het als zodanig terugkomt in de formulering en 
legitimering van de War on terror. 
 

                                         
123 Zie voor verklaringen van verschillen in scores op de door Hofstede geformuleerde dimensies van cultuur in 
Hofstede (2001) Culture‟s Consequences. 
124 Huntington, The Clash of Civilizations, p. 41. 
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De eenheid die wel over politieke, juridische en militaire instituties beschikt, is de 
natiestaat. Het is deze groepseenheid die door vele auteurs als drager van culturele 
identiteit wordt gezien. Het argument luidt dat het politieke systeem wordt gedefinieerd 
vanuit staatsniveau en dat allerlei administratieve, juridische en socialiserende systemen 
op staatsniveau worden vastgesteld. De grondwet - en het handhaven daarvan in 
afgeleide wetten en procedures – kan daarbij worden gezien als de resultante van een 
historisch gegroeide groepsconsensus.125 
  Een van de theoretici die sterk de nadruk legt op nationale culturen is Geert Hofstede. 
Hofstede stelt dat nationale culturen worden gecreëerd door sociale en politieke 
instituten. Deze instituten worden vormgegeven door de nationale elites: ergo de 
nationale elites zijn de dragende krachten van een cultuur. En daarom ook zijn alleen 
nationale culturen interessant. Andere groepen kunnen weliswaar een cultuur hebben, 
dat ontkent Hofstede niet, maar het zijn per definitie geen nationale culturen omdat er 
geen sociale en politieke instituten een rol spelen bij de vorming van die cultuur. 
  Hofstede zegt over waardestelsels van andere groepen dat “gender, generation, and 
class cultures can only partly be classified by the four dimension found for national 
cultures. This is because they are not groups but categories of people. Countries (and ethnic 
groups too) are integrated social systems. The four dimensions apply to the basic 
problems of such systems. Categories like gender, generation, or class are only parts of 
social systems and therefore not all dimensions apply to them. Gender, generation, and 
class cultures should be described in their own terms, based on special studies of such 
cultures.”126 Richard T. Lewis is een andere aanhanger van de these dat culturen gezien 
moeten worden als nationale culturen. In zijn boek The Cultural Imperative stelt hij dat 
“cultures are especially resilient at the national level. Although culture is passed on to 
individuals from a number of sources – parents, peers, social institutions – governments 
have a vested interest in their citizens sharing cultural values in order to reduce the 
potential for cultural conflicts. Government-directed social institutions, such as schools, 
are therefore particularly important in transmitting culture.”127 
 
Bij het uitgangspunt dat de natiestaat overeenkomt met een eenduidig cultureel 
waardesysteem is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  In de eerste plaats is het gebaseerd op de aanname dat de natie gelijk valt met de staat. 
Het begrip natie refereert echter allereerst aan een gevoelde eenheid, wat wij in het 
Nederlands onder „een volk‟ verstaan: een grote groep mensen met dezelfde culturele 
identiteit. Het begrip natie heeft betrekking op wat Benedict Anderson in zijn 
gelijknamig boek imagined communities noemt.128 Deze imagined communities kunnen echter 

                                         
125 Zie voor een uitwerking van dit argument bijvoorbeeld in Verluyten, Paul S. (2000) Intercultural Communication in Business 
and Organisations: An Introduction. Leuven/Leusden: Acco, pp. 32-33. 
126 Hofstede, Cultures and Organizations, p. 17. Opvallend is overigens de toevoeging „ehtnic groups too‟ in bovenstaand 
citaat. Blijkbaar kunnen ethische groeperingen wel een eigen afwijkend cultureel waardestelsel krijgen. Dat zou dan 
betekenen dat er geen nationale scores zijn vast te stellen voor landen waar verschillende etnische groeperingen naast elkaar 
bestaan. 
127 Lewis, Richard D. (2003) The Cultural Imperative: Global Trends in the 21st Century. London: Nicholas Brealey Publishing, p. 
xxii. 
128 Anderson, Benedict (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London/New York: 
Verso. 
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groter zijn dan de huidige natiestaat, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Groot-
Servische gedachte. Ze kunnen ook grensoverschrijdend zijn zonder dat er sprake is van 
een natiestaat, zoals bij het Koerdisch of Palestijns nationalisme. 
  Verder kunnen imagined communities binnen een natiestaat vallen, waarbij men zich dan 
niet of slechts ten dele één voelt met de overkoepelende natiestaat. Een staat refereert 
aan een politieke eenheid binnen bepaalde landsgrenzen. Een natiestaat is dan de 
combinatie waarbij volk en staat een eenheid vormen. Maar volk en natiestaat hebben 
niet dezelfde historische traditie. Groepen noemen zichzelf al heel lang een volk en het 
idee dat cultuur samenvalt met een volksaard is heel oud. Zo kent ieder kind uit België 
de kwalificatie die Julius Caesar aan de Belgen gaf; volgens hem „de dapperste van de 
Gallische stammen.‟129 
  In de 18de eeuw waren geleerden als David Hume, Charles de Montesquieu en 
Immanuel Kant bezig karaktertrekken van volkeren te codificeren.130 Volken van die tijd 
kwamen niet overeen met de natiestaten die vooral in de tweede helft van de 19de eeuw 
en vervolgens in de 20ste eeuw ontstonden. 
  De consequentie van bovenstaande redenering is dat nationalisme als cultureel 
sentiment niet in alle gevallen overeenkomt met de natiestaat. 
  Het gebrek aan culturele eenheid binnen een bepaalde staat wordt in de literatuur ook 
erkend. Huntington spreekt bijvoorbeeld over cleft countries als hij het heeft over een staat 
waarin verschillende historisch gegroeide culturele identiteiten aanwezig zijn. Een 
voorbeeld van zo‟n land is Rusland. 
  Een andere categorie staten omschrijft Huntington als torn nations. Dit zijn staten die 
eigenlijk niet kunnen kiezen welke culturele identiteit het meest dominant is. 
Huntington wijst in dit verband op Turkije dat volgens hem in de keuze voor een 
dominante culturele identiteit heen en weer geslingerd wordt tussen een westers en een 
islamitisch waardestelsel.131 
 
Ten slotte wijst onder andere Amin Maalouf er op dat het idee dat de natiestaat het 
fundament legt voor een cultureel waardestelsel impliceert dat een persoon of een groep 
slechts zijn identiteit kan ontlenen aan één natiestaat. Maalouf stelt daarbij de retorische 
vraag: “So am I half French and half Lebanese? Of course not. Identity can‟t be 
compartmentalised. You can‟t divide it up into halves or thirds or any other separate 
segments. (…) What makes me myself rather than everybody else is the very fact that I 
am poised between two countries, two or three languages and several cultural traditions. 
It is precisely this that defines my identity.”132 Het gevaar is vervolgens, aldus Maalouf, 
dat het niet langer gaat om een idée dat cultuur van bovenaf wordt opgelegd en door de 
instituties van de natiestaat leidt tot een waardestelsel, maar dat iedere inwoner van een 
natiestaat ook moet aangeven loyaal te zijn aan dat waardestelsel. “Anyone who claims a 
more complex indentity is marginalised,” stelt Maalouf. Maar het gaat verder dan dat. 
Zo geeft hij het voorbeeld van een “young man born in France of Algerian parents” en 

                                         
129 Hofstede , Culture‟s Consequences, p. 13. 
130 Hofstede , Culture‟s Consequences, p. 15. 
131 Zie voor een andere uitwerking van deze begrippen in Huntington, The Clash of Civilizations. 
132 Maalouf, In The Name Of Identity, p. 1-2. 
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schrijft: (…) “it can be traumatic if wherever he claims to be French other people look 
on him as a traiter or renegade, and if every time he emphasises his ties with Algeria and 
its history, culture and religion he meets with incomprehension, mistrust or even 
outright hostility.”133 
  Zo krijgt het zoeken naar dé nationale culturele identiteit binnen een natiestaat een 
heel presciptieve betekenis: een cultureel waardestelsel is overeengekomen door een 
groep mensen en vastgelegd in nationale instituties en vervolgens heeft ook een ieder 
zich aan dat waardestelsel te houden. De vraag of een eenheid van gemeenschappelijk 
gedragen waarden feitelijk wel bestaat verdwijnt daarmee naar de achtergrond. 
  De andere vraag, namelijk als een dominant waardestelsel wel bestaat en inderdaad tot 
uiting komt in afdwingbare regels en procedures, door wie dit waardestelsel dan is 
opgelegd en wie er belang heeft bij de uitvoering van die regels komt eveneens niet 
meer aan bod. 
 
Ik zal in deze studie dé nationale waarden niet als uitgangspunt gebruiken. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet juist op zoek ben naar de specifieke waarden bínnen een landsgrens, 
dat ben ik wel: de Amerikaanse cultuur is immers mijn onderwerp. Maar ik ben niet op 
zoek naar één overkoepelende nationale cultuur. Integendeel: ik zoek zowel naar de 
overeenkomsten als naar de verschillende culturele waarden bínnen de Verenigde 
Staten. 
  Ik ben vervolgens geïnteresseerd in hoe deze overeenkomsten en verschillende 
waarden op specifieke momenten in de geschiedenis strategisch beleid kunnen 
beïnvloeden en hoe dominante fracties deze waarden weten te manipuleren en er 
electorale winst mee weten te behalen die de legitimering geeft voor het formuleren, 
plannen en uitvoeren van beleid. 
 
 

3.5 Cultuur Gééft Zin en Hééft Zin 

 
De manier waarop door cultuur een antwoord wordt gegeven op bedreigingen van 
buitenaf en vervolgens bepaald wordt hoe de interne verhoudingen binnen de groep 
liggen, creëert niet alleen samenhang maar geeft ook identiteit aan de individuele 
groepsleden. Mensen die elkaar helemaal niet kennen voelen toch dat ze bij anderen 
horen omdat zij aan dingen dezelfde waarden toekennen. Cultuur wordt in die zin ook 
wel omschreven als „the way we do things around here.‟134 
  In de literatuur is het idee van cultuur als zingevend vooral toegespitst op de hogere 
cultuur. Bij een aantal van de klassieke auteurs die „cultuurgeschiedenis‟ op de kaart 
hebben gezet, zoals de Zwitserse historicus Jacob Burckhardt en de Nederlander Johan 
Huizinga, lag de nadruk op verbanden tussen verschillende kunstvormen die vervolgens 
bestudeerd werden vanuit het perspectief van wat men de „de tijdgeest‟ of in het Duits 
de „Zeitgeist‟ noemde. Volgens Peter Burke, in zijn studie Wat is Cultuurgeschiedenis? 

                                         
133 Maalouf, In The Name Of Identity, p. 3. 
134 Zie in Deal, Corporate Cultures, p. 4. 
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“[„Lazen‟] deze wetenschappers bepaalde schilderijen, gedichten en andere kunstuitingen 
als geschiedkundig „bronnenmateriaal‟ bij de duiding van de cultuur en de tijd waarin ze 
ontstonden.”135 De hogere cultuur „gaf als het ware zin‟ aan de tijdgeest. 
  De manier waarop cultuur zin geeft, zien we ook terug in de lagere cultuur. Rituelen en 
praktijken die voor de eigen groepsleden waarden en normen vertegenwoordigen, zijn 
voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden. Richard Mead schrijft dat rituelen en 
praktijken vaak niet als geïsoleerde fenomenen optreden maar juist betekenis krijgen 
door de samenhang en zo een patroon vormen. Bovendien uiten dergelijke praktijken 
zich meestal in de vorm van symboliek. Symboliek waarvan de betekenis voor de leden 
van de betreffende groep met de paplepel is ingegeven, terwijl de betekenis voor 
buitenstaanders niet één twee drie valt te doorgronden.136 
  Het idee van cultuur als zingevend brengt verder met zich mee dat culturen bestaan bij 
het zich afzetten tegen andere groepen met een afwijkbaar cultureel waardestelsel. 
Identiteit gééft dan ook niet alleen zin aan de leden van de groep, het sluit anderen ook 
uit. Cultuur is dus wie we zijn en creëert bij de leden van de groep het geloof dat zij wel 
tot de groep behoren en andere niet. 
 
Maar cultuur gééft niet alleen zin, cultuur hééft ook zin. Dit idee komt duidelijk naar 
voren in de definitie van Edgar Schein. Cultuur lost voor een groep problemen op – 
Schein spreekt daarbij van external adaptation – en zorgt daarnaast voor samenhang 
binnen de groep – Schein noemt dit internal integration. 
  Als we deze definitie nader bekijken blijkt deze zeer dicht in de buurt te komen van de 
definitie van strategie. De eerste die op deze overeenkomst tussen cultuur en strategie 
wees was Karl Weick. Weick geeft in zijn stuk The Significance of Corporate Culture de 
onderstaande viertal stellingen en vraagt de lezer om hierbij hetzij het woord strategie, 
hetzij het woord cultuur in te vullen. De eerste stelling luidt: „…..evolves from inside the 
organization – not from its future environment.‟ De tweede stelling is: „ ….is a deeply 
ingrained and continuing pattern of management behaviour that gives direction to the 
organization – not a manipulable and controllable mechanism that can be easily 
changed from one year to the next‟. De derde stelling luidt „:….is a non-rational concept 
stemming from the informal values, traditions, and norms of behaviour held by the 
firm‟s managers and employees – not a rational, formal, logical conscious, and 
predetermined thought process engaged in by top executives‟. En ten slotte de vierde 
stelling, waarbij eveneens hetzij het woord cultuur hetzij strategie moet worden 
ingevuld: „….emerges out of the cumulative effects of many informed actions and 
decisions taken daily and over the years by many employees – not a „one-shot‟ statement 
developed exclusively by top management for distribution to the organization‟.137 De 
conclusie van Weick is dat er niet sprake is van hetzij/of, maar dat in ieder van de vier 
gevallen zowel cultuur als strategie kan worden ingevuld. Weick concludeert dan ook 
dat “what I find striking is the plausibility of either term in each sentences. It is as if 

                                         
135 Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, p. 19. 
136 Mead, Richard (1998), International Management, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 4-11. 
137 Weick, K. E., „The Significance of Corporate Culture.‟ In Frost, P. et al., editors (1985) Organizational Culture. Beverly 
Hills: Sage, pp. 382. 
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there were a common set of issues in organizations that some of us choose to call 
culture and others choose to call strategy.”138 
 
Zowel bij het idee dat cultuur zin gééft als bij het idee dat cultuur zin hééft is echter een 
aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  In de eerste plaats heeft het idee dat cultuur en strategie synoniem zijn en dat cultuur 
voor een groep een „blueprint for survival‟ is belangrijke implicaties voor het debat over 
universele culturele waarden versus een cultureel relativistische benadering. Waar de 
universalisten stellen dat sommige culturele waarden en daardoor ook sommige culturen 
superieur zijn, stellen de cultureel relativisten dat iedere cultuur zijn eigen waarden heeft; 
waarden die er niet voor niets zijn en die hun zin hebben bewezen voor hetzij de 
externe adaptatie van de groep, hetzij het creëren van interne integratie van de groep. 
De relativisten wijzen daarbij op de noodzaak iedere cultuur vanuit haar eigen 
perspectief te bekijken. Het argument is dat we ons misschien niet kunnen vinden in de 
culturele waarden en normen van andere culturen, maar we ons moeten onthouden van 
een waardeoordeel, al was het alleen maar omdat die culturele waarden van anderen 
blijkbaar hun nut hebben en als zodanig door de betreffende groep zijn geïnternaliseerd 
en vervolgens door de groep worden doorgegeven. 139 
  Een tweede kanttekening is dat de universalistische uitgangspunten bijna per definitie 
neigen naar etnocentrisme, namelijk het idee dat het de eigen waarden zijn die het beste 
zijn. De meest duistere kant hiervan is dat dit etnocentrisme soms verwordt tot puur 
racisme: niet alleen zijn de eigen uitgangspunten de beste, de waarden van de anderen 
zijn ook minderwaardig en slecht.140 Zoals we later zullen zien is een uiterste 
consequentie hiervan dat anderen aan hun „verdorven‟ uitgangspunten ook geen rechten 
meer kunnen ontleden. 
  Een derde kanttekening is dat cultureel relativisme eveneens haar zwakke kanten heeft. 
De stelling dat cultuur een oplossing biedt voor problemen wil immers niet zeggen dat 
de culturele waarden en normen op ieder moment in de tijd een adequate oplossing 
bieden. In dit verband is de toevoeging relevant van Florence Kluchhohn aan de 
hierboven gegeven definitie van Schein. Kluckhohn stelt dat “[culture is] the set of 
habitual and traditional ways of thinking, feeling, and reacting that are characteristic of 
the ways a particular society meets its problems at a particular point in time.”141 
  Het is die laatste toevoeging die cruciaal is. Cultuur is in de woorden van de beroemde 
antropoloog Bronislav Malinovsky „living history‟, maar het is geschiedenis.142 
  Maar welke rol speelt het aanpassende vermogen van cultuur als het gaat om 
veranderende omstandigheden? Paul Bate wijst er in zijn boek Strategies for Cultural 
Change op dat “as far as change is concerned, culture is a conserving not an innovating 
force; it can retain anything but create nothing. (…) Because of its taken-for-granted 

                                         
138 Weick, „The Significance of Corporate Culture‟, pp. 381-390. 
139 Een uitgebreide discussie over cultuurrelativisme is te vinden in Jong, Sjoerd de (2008) Een wereld van verschil: Wat is er mis 
met cultuurrelativisme? Amsterdam: De Bezige Bij. 
140 Zie voor deze consequentie in het denken volgens etnocentrische uitgangspunten in Verluyten, Intercultural Communication 
in Business and Organisations. 
141 Geciteerd in Bate, Strategies for Cultural Change, p. 89. 
142 Malinovsky, Bronislav (1945) The Dynamics of Cultural Change. New Haven: Yale University Press. 



54 
 

nature, culture also lacks criticalness and reflection, and in this respect it provokes its 
own crisis.”143 Hier stuiten we op een cruciaal dilemma: Mogen we, als we het 
uitgangspunt van cultureel relativisme volgen, culturele uitingen van andere culturen 
niet bekritiseren zelfs als deze onmiskenbaar geen doel meer hebben? 
  Een vierde kanttekening is dat culturele patronen uit het verleden niet alleen in het 
heden ethisch verwerpelijk kunnen zijn maar zelfs tot de ondergang van een cultuur 
kunnen leiden. Dit is de stelling van Jarred Diamond, die in zijn boek Ondergang de vraag 
stelt waarom sommige beschavingen zijn verdwenen. Het antwoord dat hij hierop geeft 
is dat deze beschavingen niet in staat waren om oplossingen te vinden voor externe 
problemen, zoals klimaatverandering, maar ook niet voor interne problemen, zoals 
bevolkingstoename. Anders gezegd: Deze beschavingen waren niet in staat hun cultuur 
op tijd aan te passen.144 
 
Een laatste kanttekening is dat cultuurrelativisme een mooi uitgangspunt is, maar geen 
antwoord geeft op de vraag wie de taak heeft om strategieën te ontwikkelen die 
cultuurveranderingen kunnen inzetten waaruit waarden voortkomen die wel een 
antwoord geven op hedendaagse en toekomstige problemen. 
  De discussie over cultuurrelativisme gaat dan ook vaak voorbij aan de machtsvraag. 
Cultuur mag dan misschien zin hebben, het in stand houden van cultuur heeft dat – in 
ieder geval voor bepaalde groeperingen - eveneens. 
  Dit uitgangspunt zal voor mijn case van groot belang blijken te zijn. Het is volgens dit 
uitgangspunt aan culturen zelf om hun eigen „oplossend vermogen‟ aan te spreken als 
het gaat om ontwikkelingen ten goede te keren waarbij een culturele component een rol 
speelt. En aangezien mijn uitgangspunt is dat strategie en cultuur grotendeels 
overeenkomen trekt dit uitgangspunt ook een zware wissel op de te voeren strategie in 
het geval van de „buitenlandse‟ inmenging in Afghanistan en Irak. 
  Als we nader ingaan op de machtsvraag bij het in stand houden of juist aanpassen van 
culturele waarden moeten we het uitgangspunt van een nationaal belang gedragen door 
één set aan waarden loslaten. In de volgende paragraaf zal ik dan verder ingaan op het 
naast elkaar bestaan van verschillende culturele waardestelsels binnen een nationale 
staat. 
 
 
 
 

                                         
143 Bate, Strategies for Cultural Change, p. 88-89. 
144 Diamond, Jarred (2006) Ondergang: Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? 
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de stelling van Diamond. 
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3.6 Cultuur en Belangentegenstellingen 

 
Naast het uitgangspunt van de nationale eenheid met een nationaal waardesysteem 
bestaat de stelling dat er meerdere groepen binnen een natiestaat bestaan en dat ieder 
van die groepen eigen culturele waarden heeft die kunnen afwijken van die van de 
nationale norm. In de woorden van Schein: “Any social unit that has some kind of 
shared history will have evolved a culture, with the strength of that culture dependent 
on the length of its existence, the stability of the group‟s membership, and the 
emotional intensity of the actual historical experiences they have shared.”145 
  Als waarden en normen van culturele clusters van elkaar afwijken is het logisch om te 
veronderstellen dat dit gevolgen heeft voor het sociaal handelen van die diverse 
groepen. Deze afwijkingen in sociaal handelen zijn vervolgens terug te vinden in de 
politieke agenda die vanuit de diverse groepen naar voren wordt gebracht. Zo staat 
cultuur derhalve in directe relatie met belangen en macht en moeten we onderzoeken 
welke groepen we binnen een samenleving kunnen onderscheiden. 
 
De twee groepen die in termen van objectieve belangentegenstellingen als eerste zijn te 
onderscheiden als dragers van verschillende culturele waardesystemen binnen een 
natiestaat zijn de arbeidersklasse en de heersende klasse. Dit onderscheid voert direct 
terug op de koppeling tussen culturele waardestelsels en de materiële werkelijkheid. 
  De eerste studies die zich bezighielden met cultuur, zoals die van Burckhardt en 
Huizinga, deden helemaal geen poging om de culturele fenomenen te verbinden met de 
materiële basis van een samenleving. De Duitse socioloog Max Weber was de eerste die 
deze koppeling wel expliciet aangaf. In zijn eerder genoemde studie Die Protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus verklaarde Weber de opkomst van het kapitalisme 
immers nadrukkelijk door te verwijzen naar het protestantse culturele waardesysteem.146 
  Weber kwam hiermee direct in conflict met de marxisten uit zijn tijd die een andere 
kijk hadden op de relatie tussen de materiële „onderbouw‟ en de geestelijke 
„bovenbouw.‟ Volgens de klassieke marxistische leer was de bovenbouw, de cultuur, 
slechts een afgeleide van de dominante onderbouw, de materiële werkelijkheid. 
Autonomie toekennen aan de bovenbouw en verbijzonderingen beschrijven van 
culturele waardestelsels was daarbij uit den boze. 
  De strijd tussen Weber en de marxisten ontaarde in een soort „kip en ei‟ discussie. 
Waar Marx het protestantisme als een uitkomst van het kapitalisme zag, lag voor Weber 
de relatie precies andersom: eerst was er het protestantisme en het daar uit 
voortkomende waardesysteem en daarna kwam pas het kapitalisme. 

                                         
145 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 11. Dit uitgangspunt wordt vooral uitgewerkt in de literatuur over 
organisatiekunde, waarin iedere organisatie en zelfs iedere afdeling binnen een organisatie een eigen cultuur kan hebben. 
Eveneens is dit uitgangspunt dominant in de antropologie waar men nationale culturen als onderzoekseenheid vanaf de 
jaren zestig van de vorige eeuw heeft verlaten en men zich veel meer richt op de benadering dat specifieke culturele 
patronen alleen in hun eigen specifieke context benaderd dienen te worden. Mede door het in diskrediet raken van de 
studies die zich bezighouden met de volksaard als studieonderwerp, zoals het Sociaal-Darwinisme en de rassenleer van de 
Nazi‟s, verliest de antropologie haar interesse in het vermeende nationale karakter van culturele fenomenen. De groepen 
die men gaat bestuderen worden steeds kleiner en de onderwerpen en thema‟s gedetailleerder. 
146 Weber, Max (2002) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Penguin Classics. 
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De moeizame verhouding van de marxistische leer met het begrippenpaar onderbouw 
en bovenbouw en daarmee met het opnemen van cultuur als autonoom proces, bleek 
uit de kritiek die de marxist Edward Palmer Thompson ook uit eigen gelederen kreeg 
op zijn studie The Making of the English Working Class. Thompson‟s boek benadert de 
geschiedenis van de ontwikkeling van de Engelse arbeidersklasse niet alleen vanuit een 
economisch perspectief. Integendeel: het boek staat bol van de bloemrijke 
beschrijvingen van inwijdingsrituelen van ambachtslieden, van gebruikmaking van 
symboliek en van pogingen om door te dringen tot de gevoelswereld van de werkende 
klasse.147 
De studie van Thompson had grote gevolgen. In de eerste plaats werd hierin een poging 
gedaan om cultuur en materiële ontwikkeling in wisselwerking te beschrijven. 
  In de tweede plaats werd er een aanzet gegeven om cultuur niet alleen te zien als iets 
dat van de hogere klasse is, zoals het uitgangspunt bij onderzoekers die de lijn van 
Burckhardt en Huizinga volgden, maar eveneens om expliciet te schrijven over zoiets 
als een volkscultuur of grassroot-cultuur.  
 
Deze andere kijk op cultuur had grote invloed op het denken. Allereerst ging de 
marxistische en de niet-marxistische wetenschapsbeoefening gebruik maken van elkaars 
gedachtegoed. Zo paste de Engelse wetenschapper Joseph Needham bij zijn 
monumentale werk Science and Civilization in China overduidelijk een marxistisch 
interpretatieschema toe.148 
  Anderzijds lieten veel marxisten het strakke schema van onderbouw en bovenbouw los 
en legden zich toe op het beschrijven van specifieke gebeurtenissen van vooral groepen 
uit de onderkant van de samenleving, waarbij ze uitgebreid gebruik maakten van 
benaderingen uit andere disciplines, zoals vooral de culturele antropologie.149 
  Het idee dat cultuur niet alleen was voorbehouden aan de elite had zo mogelijk nog 
meer invloed en staat centraal in mijn onderzoek. Deze ontwikkeling bracht namelijk 
met zich mee dat in de literatuur zowel gekeken werd naar de koppeling tussen elite, 
macht en reproductie van culturele waardenstelstels als ook naar de invloed van de 
zogeheten volkscultuur en naar de invloed daarvan op het culturele waardestelsel. 

 
Naast de vragen welke zin cultuur geeft en welke zin cultuur heeft, zijn vooral ook de 
vragen wíe die cultuur dan vormgeeft, hoe culturele waarden in stand worden gehouden 
en welke doelen daarmee gediend zijn van belang. Het antwoord op deze vragen wordt 
in de literatuur van twee kanten benaderd. 
  Allereerst zijn er de studies die als uitgangspunt hebben dat cultuur wordt 
overgedragen door de elite van een samenleving. De aanname is dan vervolgens dat een 
dergelijke heersende groep in staat is haar culturele waarden vast te leggen door middel 
van instituten als de jurisprudentie, de staatsinrichting en niet in de laatste plaats het 
onderwijs. 

                                         
147 Thompson, Edward Palmer (1963) The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz. 
148 Needham, Joseph, (1954) Science and Civilization in China. Cambridge: Cambridge University Press. 
149 Zie voor de wederzijdse beïnvloeding van disciplines als antropologie en de marxistische wetenschapsbenadering onder 
andere in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, pp. 30-31 en vooral ook pp. 41-44. 
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  In zijn studie Culture‟s Consequences laat Hofstede blijken achter dit idee te staan dat 
culturen en culturele waarden in hoge mate het product zijn van de elite van een 
samenleving. Zo geeft Hofstede een veelzeggend commentaar bij een onderzoek van 
Hubertus Duijker en Nico Frijda uit 1960. Duijker en Frijda stelden in dit onderzoek 
dat “it might be that these elites represent most clearly, or even exclusively, those 
psychological features which distinguish one nation from another.”150 Hofstede‟s 
commentaar op deze stelling is veelzeggend. Hij schrijft dat “Duijker and Frijda 
remained on the psychological level: a good sociological reason for the study of elites 
that they did not mention is that elites are more likely than nonelites to shape the 
institutions that perpetuate a culture.”151 
  Het uitgangspunt dat de culturele identiteit van een land wordt bepaald door de 
institutionele kaders die door de intellectuele politieke en economische elite van een 
nationale staat worden afgedwongen zien we ook terug in zogeheten Doctrine of First 
Effective Settlement van Wilbur Zelinsky. Deze doctrine, die stelt dat de cultuur van een 
land vooral is terug te voeren op de groeperingen die zich in eerste instantie in het 
betreffende gebied hebben gevestigd, is van grote invloed geweest voor de analyse van 
het ontstaan van de Amerikaanse culturele identiteit. 152 Raymond Gastil onderschrijft 
deze these en benadrukt er ook de top down-benadering van. Zo stelt hij dat “in addition 
to first effective settlement, we also examine the origin and affiliation of the “dominant 
elite” (business, religious, educational, and political) in each area, for elite origins are 
culturally more decisive than mass origins (…).”153 
  De top down-benadering over het ontstaan van cultuur wordt aangevuld door auteurs 
die een rol toekennen aan culturele waardestelsels in dienst van de materiële belangen 
van de heersende klasse. Een dergelijk denkschema zien we bij Norbert Elias in zijn 
klassieke werk Über den Prozess der Zivilisation. Elias betoogt hierin dat door de eeuwen 
heen bepaalde culturele uitingen door de heersende klasse als onacceptabel voor sociaal 
geaccepteerd gedrag worden gezien. Elias geeft verder aan dat om zo‟n scheiding te 
laten voortbestaan de lat om te kunnen toetreden tot een geaccepteerde middenklasse 
als het ware steeds hoger wordt gelegd. De scheidslijn tussen onderklasse en 
geaccepteerde middenklasse wordt daardoor steeds opnieuw getrokken, waardoor de 
klassentegenstellingen in stand worden gehouden en de belangen van de heersende 
klasse worden veiliggesteld ten opzichte van al te veel nieuwkomers.154 
  De Italiaanse marxist Antonio Gramsci legt eveneens de nadruk op culturele waarden 
die duidelijk in dienst staan van de materiële belangen van de heersende klasse. Gramsci 
verschoof in zijn Prison Notebooks de nadruk in de marxistische theorievorming van de 
tegenstelling tussen onderbouw en bovenbouw en van de strijd tussen kapitaal en arbeid 
naar het vraagstuk van de strijd om de hegemonie binnen de heersende klasse en de 
manier waarop de heersende klasse haar hegemoniale macht bestendigde en 
legitimeerde. De heersende klasse heeft volgens Gramsci niet alleen de macht om door 

                                         
150 Geciteerd in Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 14. 
151 Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 14. 
152 Zelinsky, Wilbur (1973) The Cultural Geography of the United States. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, p. 23. 
153 Gastil, Raymond D. (1975) Cultural Regions in the United States. Washington: University of Washington Press, p. 27. 
154 Elias, Norbert (1994, 2000, revised edition) The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Oxford: 
Blackwell. 
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middel van dreiging en dwang haar agenda door te drukken, maar weet ook haar 
objectieve waarden geaccepteerd te krijgen als een door een ieder gedragen cultureel 
waardestelsel.155 
  In de literatuur is deze manier van legitimering of bestendiging van de belangen 
bekend komen te staan als „beheersconcepties.‟156 Het begrip beheersconcepties is van 
toepassing op objectief materieel beleid als industriepolitiek en monetair en fiscaal 
beleid. Het is echter ook relevant voor een analyse van nationaal en internationaal 
politieke besluitvorming en kan eveneens worden gebruikt als theoretisch kader voor 
het veel subtielere fenomeen van het beheersen van een cultureel waardesysteem. 
  De manier waarop de heersende klasse haar waardestelsel afdwingt, maar ook 
algemeen geaccepteerd krijgt alsof het de norm is, heeft in de literatuur veel aandacht 
gekregen. Auteurs die dit thema hebben uitgewerkt zijn naast de eerder genoemde Elias 
de Fransman Michel Foucault en zijn landsgenoot Pierre Bordieu. Centraal bij beiden 
staat de controle van de heersende klasse op de culturele waarden van de samenleving. 
Bij Foucault ligt daarbij de nadruk vooral op de controle van de macht over het 
individu. Zo beschreef hij in zijn boek Discipline and Punish: The Birth of the Prison hoe 
volgens hem overheidsinstellingen als ziekenhuizen, gevangenissen en kazernes 
„volgzame lichamen‟ produceren, waarbij controle door middel van onzichtbaar toezicht 
centraal stond.157 Bordieu is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe de heersende klasse 
haar positie in de maatschappij veilig stelt door wat hij noemt „culturele reproductie.‟ 
Die reproductie werkt volgens hem door socialiserende instellingen zoals het 
onderwijssysteem dat schijnbaar onpartijdig is, maar in feite als doel heeft middenklasse 
waarden te bestendigen en als norm op te leggen.158 
 
Hoe interessant en relevant de benadering ook is dat de elite van een samenleving in 
staat is haar macht te bestendigen door de reproductie van een cultureel waardesysteem 
en hoezeer deze benadering ook relevant zal blijken voor mijn studie, toch vertelt ze 
niet het hele verhaal. De beperking zit hem in het feit dat cultuur puur gezien wordt als 
een proces dat niet alleen geformuleerd wordt door de heersende klasse en in dienst 
staat van de belangen van die heersende klasse, maar eveneens door diezelfde heersende 
klasse volledig naar eigen behoefte kan worden gemanipuleerd. 
  Minstens even belangrijk is om te zien dat in een samenleving, of in een organisatie, de 
invloed van de culturele waarden van de onderliggende klasse of groepen wel degelijk 
een rol speelt. Deze benadering is vooral uitgewerkt door antropologen die zich met 
geschiedschrijving en het vraagstuk van de macht bezighouden. Zo stelde Rhys Isaac in 
zijn studie The Transformation of Virginia dat “let me here renew the assertion that 
effective power is sustainable only by systems that communicate meanings.”159 Macht is 

                                         
155 Gramsci, Antonio (2005) Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart. 
156 De term beheersconceptie is voor de eerste keer gebruikt door Ries Bode en daarna uitgewerkt in de studies van 
vertegenwoordigers van de zogeheten „Amsterdamse school‟ zoals vooral in het werk van Kees van der Pijl. Zie 
bijvoorbeeld van der Pijl, The Making of the Atlantic Ruling Class. 
157 Foucault, Michel (1991) Discipline and Punishment: The Birth of the Prison. London: Penguin Books. 
158 Zie voor Bordieu bijvoorbeeld in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis? 
Een aardig beeld over de functie van het onderwijs als doorgeefluik van het gecodeerde culturele waardesysteem van de 
heersende klasse geeft het werk van Dasberg, Lea (2001) Grootbrengen door kleinhouden. Amsterdam/Meppel: Boom. 
159 Isaac, Rhys (1999) The Transformation of Virginia: 1740-1790. University of North Carolina Press, p. xxxi. 
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volgens dit uitgangspunt in laatste instantie gebaseerd op het draagvalk van de meanings 
die het geeft en dat appelleren aan meanings is niets anders dan het appelleren aan 
culturele sentimenten. 
  De Russische auteur Michail Bachtin geeft aan hoe de onderliggende klasse protesteert 
tegen het opleggen van een niet gewenste hegemoniale cultuur. In zijn studie over de 
Franse dichter Rabelais spreekt hij over het belang van de ondermijning van de cultuur 
van de elite door de volkscultuur. Begrippen als „carnavalisering‟ en 
„ontheiligingsrituelen,‟ die Bachtin in deze studie introduceert, zijn gemeengoed 
geworden in de manier waarop vooral antropologen zich bezighouden met New 
History.160 
  Rhys Isaac geeft in de hierboven genoemde studie The Transformation of Virginia aan wat 
hij onder deze benadering van New History verstaat. Rhys schrijft dat “I called my 
approach „dramaturgy‟: I wanted in that first passionate engagement to demonstrate, 
with a sense of audio-visual immediacy, how much could be learned by representing the 
vanished landscapes of colonial and revolutionary Virginia as a vast layout of varied 
„stage sets‟. In this „theatre of society‟ the scene shifts would be shown not by dimmings 
of lights and curtain-falls but by movement from one kind of place to another. Through 
the revealing descriptive documents, I would enable the readers as attentive observers 
to „look in‟ on plantation houses great and small, on slave quarters, on churches, on 
courthouses and militia muster fields, studying „there‟ the characteristic performances at 
each. An action-revealed overview of society would thus be presented through careful 
attention to roles assigned by gender, class, and ethnicity.”161 
  Eenzelfde punt over de lange tijd onderschatte rol van de waarden van de volkscultuur 
komt naar voeren in hedendaagse studies en benaderingen over stemgedrag. De 
Nederlandse socioloog Peter Achterberg stelt in zijn proefschrift Considering Cultural 
Conflict dat mensen niet hoofdzakelijk stemmen op basis van schijnbaar objectieve 
economische belangen, maar dat hun stemgedrag vooral wordt bepaald door 
onderliggende emotionele en cultureel bepaalde waarden.162 
  De Amerikaanse psycholoog Drew Westen bevestigt dat beeld. In zijn studie The 
Political Brain toont hij aan dat de Amerikaanse kiezer zich bij zijn keuze vooral laat 
leiden door culturele waarden.163 Het zijn volgens Westen niet in eerste instantie door 
de macht afgedwongen waarden, maar de waarden die voortkomen uit de eigen 
volkscultuur die de doorslag geven. 
  Voor de behandeling van mijn case zal dit een fundamenteel punt blijken te zijn. 
Immers: bij het stemgedrag van het Amerikaanse electoraat wordt veel te weinig 
aandacht besteed aan de autonome culturele waarden. De stelling is vaak dat het 
electoraat te manipuleren is voor bijkans welke keuze dan ook. Het uitgangspunt is dat 
het „stemvee‟ iedere boodschap wel slikt mits deze maar veelvuldig en geraffineerd 
genoeg door de strot wordt gedouwd. We kunnen het echter ook omdraaien: de 
Amerikaanse kiezer is voor iedere kandidaat te winnen zolang deze in staat is om te 

                                         
160 Zie voor een behandeling van de invloed van Bachtin in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis? p. 82-83. 
161 Isaac, The Transformation of Virginia, p. xxvi. 
162 Achterberg, Peter (2006) Considering Cultural Conflict. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 
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appelleren aan haar onderliggende culturele waarden. Dit levert een heel ander 
uitgangspunt op. Blijkbaar is de vraag die we ons moeten stellen over welke waarden het 
dan gaat, of er sprake is van één waardestelsel of van meerdere die wellicht op 
gespannen voet met elkaar staan en waar deze waarden vandaan komen en of ze aan 
veranderingen onderhevig zijn. Kortom: als het inderdaad zo is dat politieke 
besluitvorming veel meer door culturele waarden van de basis van een samenleving 
wordt bepaald, dan moeten we ook naar de oorsprong en de ontwikkeling van die 
waarden op zoek. 
 
De ontwikkeling in het denken dat cultuur niet alleen van de elite is, heeft grote 
gevolgen. Als de cultuur niet meer exclusief van de hogere klasse is, van wie is de 
cultuur dan? Wat zijn de drijvende krachten achter het ontstaan van een bijbehorend 
waardesysteem? En welke invloed heeft zo‟n waardesysteem op politiek strategische 
besluitvorming? 
  De stelling dat cultuur niet uitsluitend van de elite is, maar van iedereen, opent de doos 
van Pandorra. Opvallend is dat dit uitgangspunt juist ook weer vanuit de marxistische 
hoek werd geponeerd en wel door Raymond Williams die in zijn studies Culture and 
Society en vooral ook in The Long Revolution aangaf het onderscheid tussen onderbouw en 
bovenbouw veel te star te vinden.164 Volgens Williams en zijn aanhangers moet het 
uitgangspunt zijn dat een overkoepelende cultuur, en daarmee ook een overkoepelend 
waardesysteem, niet bestaat. Als er sprake is van één cultuur dan kent deze geen 
eenduidig waardestelsel – zoals een nationale cultuur of zelfs een arbeidersklasse cultuur 
– maar bestaat zij uit clusters van elkaar overlappende waardesystemen. 
  Dat cultuur „van iedereen‟ is, betekent niet alleen van de arbeidersklasse – dat past nog 
aardig in het overzichtelijke dualistische marxistische schema van kapitalistische klasse 
versus arbeidersklasse – maar het betekent ook dat iedere te identificeren groep met een 
gemeenschappelijke geschiedenis, een eigen cultuur met een bijbehorend waardestelsel 
heeft. 
 
De verbijzondering van het onderzoek naar culturele fenomenen vindt niet alleen plaats 
door steeds meer groepen een rol toe te kennen. Ook de gebeurtenissen zelf, en vooral 
de context waarin ze optreden, wordt steeds specifieker bestudeerd. Grote invloed op 
deze manier van denken is afkomstig uit de hoek van de culturele antropologie. Het 
uitgangspunt is dat algemene conclusies uit den boze zijn en culturele waarden alleen 
betekenis hebben als ook de specifieke context grondig wordt onderzocht. 
 
 
 
 
 

                                         
164 Zie voor Raymond Williams in Burke, Wat is cultuurgeschiedenis?, pp. 43-44. 
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3.7 Cultuur: Continuïteit en Aanpassing 

 
Eén van de kernpunten in de discussie over culturele kernwaarden is hoe snel deze 
veranderen. In de eerste plaats is er een groep auteurs die stelt dat het ontstaan van 
cultuur ver teruggaat in het verleden en dat de ingeslepen patronen, de normen, 
waarden, praktijken en wat dies meer zij niet op korte termijn veranderen. Een 
vertegenwoordiger van deze groep is bijvoorbeeld Jarred Diamond die de kiemen van 
beschaving en cultuur het verst terug heeft gevoerd van alle auteurs. Zo stelt hij in zijn 
boek Guns, Germs and Steel dat “a suitable starting point from which to compare 
historical developments on the different continents is around 11.000 BC.”165 Andere 
vertegenwoordigers van het uitgangspunt dat cultuur ver terug gaat en weerbarstiger is 
dan vaak wordt verondersteld, zijn bijvoorbeeld Geert Hofstede en Richard T. Lewis. 
In zijn boek The Cultural Imperative stelt Lewis bijvoorbeeld dat “how can theorists or 
earnest researchers remain blind to the ubiquitous reality of culture-bound behavior? 
Can one not point to a cultural development emerging from Classical Greece and 
Rome, the Christian religion, and the European Renaissance without being accused of 
denigrating other cultures? Can the momentum of 2000 years be stopped that easily? 
Unbroken cultures have strongly defined modern humanity in China, India, France, 
Spain, Japan, and elsewhere.”166 
 
Tegenover de benadering dat culturele waarden zeer constant zijn staat de stelling dat 
culturele waarden wel degelijk snel veranderen. Het uitgangspunt van deze benadering is 
dat culturele patronen stabiel zijn als de omstandigheden gelijk blijven, maar dat als een 
samenleving te maken krijgt met veranderingen, deze veranderingen hun weerslag 
hebben op culturele waarden. Een aanhanger van deze benadering is bijvoorbeeld Nigel 
Holden. Holden geeft in zijn boek Cross-Cultural Management: A Knowledge Management 
Perspective aan dat “the cross-cultural knowledge industry (…) prefers culture to be static, 
stable and replete with its periodic tables. Yet modern business life, with its emphasis 
on multicultural teamworking and resultant inter- and intra-organizational knowledge-
sharing, is a permanent state of cultural recreation. This is the most demonstrably 
obvious point about culture in today‟s business world. For cultural puritists this may be 
bad news, but that is the reality.”167 
  Maar hoe snel passen culturele patronen zich aan? En wat zijn de oorzaken van 
dergelijke veranderingen? Naast economische groei kan in het algemeen gesproken 
worden dat snelle maatschappelijke ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht 
met aanpassingen van culturele patronen. Dit is de stelling van Anthony Giddens in zijn 
studie Modernity and Self-Identity. Ik zal hier later in hoofstuk 4 op terugkomen. 
 
In mijn studie zal ik zowel aandacht besteden aan de continuïteit als aan de verandering 
van het Amerikaanse culturele waardestelsel. Zo zullen we zien dat een aantal 
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Amerikaanse culturele basisassumpties en andere uitingen van cultuur zoals gedrag, 
praktijken en symboliek haar oorsprong in het verleden heeft, maar dat er eveneens een 
voortdurende interactie heeft plaatsgevonden met actuele omstandigheden waardoor 
diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden. Mijn stelling is dat de vorm die deze 
aanpassingen hebben aangenomen niet eenduidig is. De diverse culturele uitingen 
veranderen onder invloed van specifieke omstandigheden ieder op hun eigen manier. 
 
 

3.8 De Gelaagdheid van Culturen 

 
De meeste auteurs zijn het er over eens dat binnen een cultuur verschillende lagen zijn 
te onderscheiden. Het is verleidelijk om cultuurverschijnselen vervolgens van 
oppervlakkig tot diepgaand te classificeren. Veel auteurs gebruiken de metafoor van een 
ijsberg om de gelaagdheid van cultuur inzichtelijk te maken.168 Het idee hierbij is dat er 
veel meer onder de oppervlakte ligt dan dat er direct zichtbaar is. Het probleem is 
echter dat er in de literatuur geen overeenstemming is over wat aan de oppervlakte ligt 
en wat zichtbaar. Zoals we zullen zien zijn bijvoorbeeld „gedrag‟ en „praktijken‟ 
zichtbaar, maar wat ze ons kenbaar maken is weer een heel ander verhaal. 
  Eén van de meest populaire manieren om de gelaagdheid van culturen te beschrijven 
en inzichtelijk te maken is het Ui-model. Deze visualisering wordt onder andere 
gebruikt door Hofstede in zijn studie Culture‟s Consequences. Andere auteurs als Sanders 
en Neuijnen, Deal en Kennedy en Trompenaars gebruiken dit model eveneens.169 
  Het Ui-model bestaat uit vier lagen. Aan de buitenkant vinden we „symbolen.‟ Deze 
definiëren Sanders en Neuijnen als “voorwerpen, woorden en handelingen die, naast 
een dagelijkse betekenis, tot uitdrukking brengen wat een organisatie wil zijn of wil 
betekenen.”170 
  De tweede schil wordt gevormd door de „helden.‟ Helden zijn in de definitie van 
Sanders en Neuijnen “reële of imaginaire personen die de organisatieleden bewonderen 
of verafschuwen. Ideeën over helden verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen 
van de organisatie als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd.” 
  Daarop volgen de „rituelen‟. Rituelen worden door Sanders en Neuijnen gezien als 
“sociale gewoonten die voor de organisatieleden iets essentieels uitdrukken en die een 
context geven aan bepaalde gebeurtenissen.”171 
  De eigenlijke kern bestaat ten slotte uit de “patronen van waarden en grondbeginselen 
die […] het hart van de cultuur vormen. Van de aard hiervan zijn de leden van de 
organisatie zich niet of in geringe mate bewust.”172 
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169 Zie in Hofstede, Culture‟s Consequences; Deal, Corporate Cultures; Sanders G. en Neuijnen B. (1989) Bedrijfscultuur: Diagnose en 
beïnvloeding. Assen: Van Gorkum; Trompenaars, Riding the Waves of Culture. Zie voor een uitgebreid commentaar op het Ui-
model in Tennekes, J. (2003) Organisatiekunde: Een antropologische visie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp. 69-78. 
170 Geciteerd in Tennekes, Organisatiekunde, p. 71. 
171 Tennekes, Organisatiekunde, p. 72. 
172 Tennekes, Organisatiekunde, p. 71. 
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Het Ui-model mag dan in de organisatiekunde populair zijn en algemeen geaccepteerd 
worden, moeilijker ligt het als we het model bekijken vanuit het perspectief van andere 
disciplines. Tennekens stelt bijvoorbeeld in zijn studie Organisatiecultuur: Een 
Antropologische Visie dat dit begrippenkader volledig in tegenspraak is met de wijze 
waarop vanuit antropologisch perspectief tegen de opbouw van cultuur wordt 
aangekeken en dat hij “buitengewoon ongelukkig” is met deze voorstelling.173 
  Hoezeer begrippen in de verschillende disciplines uit elkaar lopen, blijkt als we ons 
concentreren op het begrip „praktijken‟. In de sociologie – waarvan Hofstede en veel 
van zijn volgers representanten zijn – gelden „praktijken‟ als vrij oppervlakkig en 
gemakkelijk te identificeren. In feite worden praktijken gelijk gesteld aan zichtbaar 
gedrag. 
  In de antropologische manier van kijken naar cultuurgeschiedenis hebben praktijken 
echter een veel zwaardere betekenis. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. 
  In de eerste plaats ligt bij deze benadering het zwaartepunt van het bestuderen van 
cultuur en de betekenis van cultuur niet bij de elite van een samenleving maar staat juist 
het gedrag en de betekenis daarvan voor de gewone burger centraal. 
  In de tweede plaats wordt het gedrag van gewone burgers helemaal niet als simpel en 
relatief onbetekenend gezien. Bij auteurs als de eerder genoemde Rhys Isaac hebben 
uitingen van gedrag, maar dan gedefinieerd als „praktijken,‟ een zeer belangrijke functie 
en veel symbolische betekenis. De praktijken moeten ook altijd in hun context en als 
een patroon van handelingen worden bestudeerd. Rhys Isaac stelt daarbij dat “the whole 
of congeries of social-dramatic devices through which the interaction communication – 
expression, direction, and ultimately coercion – may be accomplished is conveniently 
designated by the term dramaturgy” van praktijken.174 
 
De poging om uit de verschillende disciplines een bruikbaar model te destilleren om 
culturen mee te kunnen beschrijven en analyseren, dreigt te ontaarden in een 
Babylonische spraakverwarring. Wat in de ene discipline door auteurs als oppervlakkig 
wordt gezien, zoals symbolen of gedrag, wordt in de andere discipline juist beschreven 
als het meest complexe onderdeel van een cultuur. 
  In mijn onderzoek kies ik voor de onderverdeling van Edgar Schein. Schein‟s model, 
uit zijn boek Organizational Culture and Leadership, biedt een bruikbaar en minder 
verwarring opleverend model. 
 
  Schein gaat uit van een drietal niveaus die hij achtereenvolgens „artefacten‟, „expliciet 
geformuleerde waarden‟ en „onderliggende basisassumpties‟ noemt. 
  De artefacten zijn waar te nemen in architectuur, begroetingsrituelen, kleding, 
aanspreekvormen en contracten. Volgens Schein zijn deze artefacten “easy to observe, 
but very difficult to decipher”175 Dit uitgangspunt geeft ook direct aan waar het om gaat. 
Weliswaar vormen ze dus de „zichtbare‟ kant van een cultuur maar ligt de oorsprong en 
de betekenis er van veel dieper verborgen. Met die kennis in het achterhoofd breid ik de 
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174 Isaac, The Transformation of Virginia, p. 350. 
175 Schein, Organizational Culture and Leadership, p. 26. 
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lijst artefacten van Schein waar mogelijk uit door ook te refereren aan de cultureel 
bepaalde invulling van de begrippen „symbolen‟, „helden‟ en rituelen‟ zoals ze in het Ui-
model worden gebruikt. 
  De „expliciet geformuleerde waarden‟ zijn bij Schein „de strategieën, de doelen en de 
filosofieën.‟ en ten slotte zijn de „onderliggende basisassumpties‟ in zijn model „de 
onbewuste, vanzelfsprekende ideeën, percepties en gevoelens.‟176 Dit zijn de elementen 
die binnen een samenleving gelden als de juiste gedragslijn, de juiste strategie of de juiste 
benaderingswijze. 
  Om tot de kern van een cultuur door te dringen moeten we daarom kijken naar de 
basisassumpties, de fundamentele waarden waarop deze uitingen zijn gebaseerd. Samuel 
P. Huntington maakt een soortgelijk onderscheid tussen „expliciet geformuleerde 
waarden‟ en dieper liggende culturele basisassumpties. Zo schrijft Huntington 
“historically American identity has had two primary components: culture and creed.” 
“The [culture] had been the values and institutions of the original settlers, who were 
Northern European, primarily British, and Christian, primarily Protestant. (…) The 
second component of American identity has been a set of universal ideas and principles 
articulated in the founding documents by American leaders: liberty, equality, democracy, 
constitutionalism, liberalism, limited government, private enterprise.”177 
  Dit onderscheid komt overeen met dat van het model van Schein, bij beiden gaat het 
immers om het onderscheid tussen expliciete uitingen van cultureel bepaalde waarden 
versus de dieper liggende basisassumpties waaruit deze expliciete uitingen van cultuur 
voortkomen. Aangezien het begrip creed of „credo‟ in de Amerikaanse context veel 
bekender is dan het begrip „expliciet geuite waarden‟ van Schein en gevangen wordt 
door het veel gebruikte begrip „the American dream‟ of „de Amerikaanse droom,‟ zal ik 
vooral het begrip credo gebruiken. 
 
 

3.9 Het Bestuderen van Cultuur 

 
Uitgaande van de stelling dat culturele waarden blijkbaar van groot belang zijn als 
drijvende krachten achter sociaal handelen en daarbij ook cruciaal zijn in het 
strategische besluitvormingsproces moeten we aangegeven hoe we deze culturele 
fenomenen bestuderen. 
  Bij de behandeling van het eerste punt is het van belang wie we feitelijk als de 
voornaamste actoren zien die verantwoordelijk zijn voor de vorming van een cultureel 
waardestelsel. 
  In dit geval zien we in de literatuur een duidelijke tweedeling ontstaan. Aan de ene kant 
zijn er de auteurs, zoals Hofstede, die stellen dat culturele waarden en de daaruit 
voorvloeiende institutionele instituten als een grondwet en alles wat daar als 
socialiserende regelgeving uit voorvloeit vooral top down tot stand komen. 
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  Vooruitlopend op de discussie over deze benadering is het goed om hier op te merken 
dat dit ook de reden is dat Hofstede het nationale niveau als basis voor cultuur ziet. 
Immers: pas binnen een natiestaat vindt de legitieme socialiserende werking plaats die 
volgens Hofstede typerend is voor het ontstaan van een cultureel waardestelsel. Als we 
het top down-uitgangspunt volgen is het makkelijker om te bepalen welke bronnen we 
moeten gebruiken om de culturele waarden achter strategische besluitvorming te 
bestuderen. Zo schrijft Alastair Iain Johnson over de te bestuderen “„artifacts‟ in which 
one expects to find a culturally based set of ranked strategic preferences” dat “in 
principle, there could be a large variety, including the writings and debates of strategists, 
military leaders, and „national security elites,‟ or war plans, or even images of war and 
peace in various media.”178 
 
Waar de top down-benadering een concreet onderzoeksobject oplevert, is dat anders 
gesteld met de bottom up-benadering. De bottom up-benadering van het ontstaan van 
culturele waarden en normen legt veel meer de nadruk op het ontstaan van een cultureel 
waardestelsel door het sociale handelen van groepen uit de onderkant van de 
samenleving. Het ontstaan van zo‟n stelsel vindt hier plaats omdat grote groepen tot 
overeenkomst komen voor een „blauwdruk om te overleven.‟ Culturele waardepatronen 
bieden daarbij enerzijds oplossingen om te komen tot aanpassing aan externe 
omstandigheden, zoals klimatologische en geografische omstandigheden en anderzijds 
voor hoe zo‟n waardestelsel leidt tot interne integratie. Deze benadering ontkent niet 
dat deze „wisdom of crowds‟ niet tot uiting komt door het uiteindelijke vastleggen van 
waardepatroon door een „elite.‟ Evenmin negeert dit uitgangspunt dat die elite vaak 
eigen belangen heeft en het strategische besluitvormingsproces naar haar hand probeert 
te zetten. Onmiskenbaar kan die elite daarbij zowel manipulatief als ook puur repressief 
te werk gaan. In laatste instantie geldt echter volgens deze benadering dat een breed 
sociaal draagvlak noodzakelijk voor de legitimering van het ten uitvoer brengen van 
strategische plannen. 
  Een bijkomend probleem bij de bottom up-benadering is hoe we de „dwingende kracht‟ 
van het grassroot culturele waardestelsel op het strategische besluitvormingsproces 
moeten bestuderen. Typerend is namelijk dat we vooral te maken hebben met „een 
geschiedenis van naamlozen.‟179 Als we al gebruik willen maken van directe bronnen 
leidt dit vaak tot zeer specifieke informatie. Noodgedwongen moeten we ons 
bezighouden met generalisaties en zal een groot deel van onze analyse gebaseerd zijn op 
duiding van culturele fenomenen. 
 
Bij de duiding van culturele fenomenen en vooral dan in ons geval bij de invloed van die 
culturele fenomenen speelt vervolgens mee hoe we hierbij te werk gaan. Lipset stelt 
over de keuze van onderzoeksmethode dat “the analyst of societies must choose 
between a primarily historical or a primarily comparative approach for a given piece of 
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research.” Lipset geeft als reden voor het maken van zo‟n keuze dat “[ the analyst] must 
simply choose because each of these requires a different mode of generalization.”180 
  Ik kies primair voor een historisch benadering. De reden is dat ik vooral de nadruk leg 
op de bottom up-benadering van culturele fenomenen en hun invloed op sociaal 
handelen. Aangezien zo‟n onderzoek zich meer richt op duiding dan op directe bronnen 
is het noodzakelijk om zowel de oorsprong als de ontwikkeling van zo‟n waardepatroon 
gedurende een langere periode binnen de maatschappelijke context te volgen. Zo‟n 
historische benadering biedt ook de mogelijkheid om culturele fenomenen in hun 
onderlinge samenhang te bestuderen. 
 
De historische benadering die ik hanteer wil ik aangeven met de term „anecduiding.‟ De 
wetenschappelijke waarden van duiding heb ik hierboven aangeven. Het begrip 
anecdote, het eerst deel van het begrip, behoeft misschien iets meer uitleg en 
verdediging. Verluyten schrijft over het gebruik van anecdotes in zijn boek Intercultural 
Communication in Business and Organisation dat “as any piece of information used in science 
(…) stories should be thoroughly checked for accurateness and authenticity before 
being used.” Verluyten pleit er voor om gebruik te maken van “stories from published 
sources (books, articles and the press) where the overall reliability of that source is 
established.”181 Verluyten richt zich ook op „persoonlijke observaties‟ maar waarschuwt 
vooral voor “publications [which] may be fun to read (…) but [which] are unreliable 
and also dangerous, because they tend to reinforce deeply ingrained prejudice.” 
  De vraag is natuurlijk wanneer een anecdote bruikbaar is. Verluten stelt “it is essential 
to make a distinction between two kinds of examples: examples which are illustrative of 
the average values and practices of the culture described; examples which illustrate 
extreme values and practices which exists in the culture described.”182 In beide gevallen 
geldt echter volgens Verluyten dat “a story or anecdote is representative only if there are 
good reasons to think that it is typical of the culture described.”183 
  Uit voorafgaand citaat blijkt direct dat de keuze tussen historisch en comparatief 
onderzoek nooit volledig kan zijn. Lipset komt dan ook tot de conclusie dat “in the end 
the choice between a primarily historical or a primarily comparative approach is a 
matter of relative emphasis. If the analyst stresses a historical approach, he must use 
comparative materials to show to what degree his findings are specific to the country he 
is studying. If he selects an essentially comparative approach, he should employ 
historical detail to show how specific social conditions affect the operations of the 
general relationship he has discovered.”184 
 
Bij de bestudering van cultuur is vooral ook de manier waarop taal wordt ingezet van 
fundamenteel belang. Verhalen of narratives - en vooral dan de manier waarop over de 
werkelijkheid moet worden nagedacht en welke consequenties aan dat denken moeten 
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worden verbondenden - spelen een grote rol bij het creeëren van de scheiding tussen us 
and them en bij de legitimering van strategische besluitvorming. Dit fenomeen van door 
taal de werkelijkheid scheppen wordt in de literatuur aangeduid met framing en ik zal in 
mijn studie meerdere keren laten zien hoe belangrijk de taal is geweest bij het onstaan 
van de Amerikaanse culturele identiteit.185 
  De functie van narratives als het gaat om noodzakelijke legitimering van beleid wordt 
goed weergegeven door Edward Said in zijn boek Culture and Imperialism. Zo schrijft Said 
dat “the main battle in imperialism is over land, of course; but when it came to who 
owned the land, who had right to settle and work on it, who kept it going, who won it 
back, and who now plans its future – these issues were reflected, contested, and even 
for times decided in narrative.” 186 
 

Er is één type verhaal dat fundamenteel is voor het culturele waardestelsel. Dit type 
narratives wordt aangeduid met de term mythe. Zeker in de context van de Amerikaanse 
culturele identiteit is het van belang om uitgebreider op dit begrip in te gaan. Zo schrijft 
Richard Slotkin dat “a mythology is a complex of narratives that dramatizes the world 
vision and historical sense of a people or culture, reducing centuries of experience into a 
constellation of compelling metaphors.” 
  Een mythe hoeft dus niet volledig objectief waar te zijn, maar wordt wel als zodanig 
beleefd. Hoe een mythe dat effect heeft, verklaart Slotkin door er op te wijzen dat “(…) 
myth can be seen as an intellectual or artistic construct that bridges the gap between the 
world of the mind and the world of affairs, between dream and reality, between impulse 
or desire and action. (…) transformed into power; it provides a scenario of prescription 
for action, defining and limiting the possibilities for human response to the universe.”187 
  Hoe belangrijk mythes zijn in het strategische besluitvormingsproces wordt eveneens 
aangegeven door Devine. Hij schrijft dat “myth and symbols still hold their place, not as 
survivors of antediluvian or primitive status in man‟s development, but as essential 
autonomous functions of the body politic, be it healthy or diseased.”188 
  Mythes zijn bijzondere fenomenen omdat ze niet noodzakelijkerwijs waar hoeven te 
zijn. Sterker nog: Robert Murphy wijst er in zijn textbook An Overture to Social 
Anthropology op dat “myth charting the shadowy beginnings of a society are notoriously 
unreliable.” Dat doet echter niets af aan de kracht van de mythe als het gaat om het 
geven van inhoud aan culturele kerndimensies. Zo stelt Murphy dat “we can well doubt 
the authenticity [of the myths] but the tale[s are] laden with meaning.”189 
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3.10 De Basisassumpties van Cultuur 

 
In de literatuur bestaan verschillende manieren om tot een indeling te komen van 
culturen. In de eerste plaats zijn er diverse pogingen om typologieën te onderscheiden 
van verschillende culturen gebaseerd op een clustering van een aantal culturele 
fenomenen. De bekendste van deze categorisering volgens een typologie is afkomstig 
van Edward T. Hall. Hall verdeelt culturen in high context communication versus low context 
communication. 
  High context culturen worden daarbij gekarakteriseerd door de impliciete wijze waarop 
bij communicatie tussen leden van een groep rekening wordt gehouden met de 
bestaande verhoudingen en met de normerende waarden die daaraan ten grondslag 
liggen. 
  Bij low context culturen is het tegenovergestelde het geval: de leden van een groep 
hebben iedere keer weer een bevestiging nodig van de waarden, de regels en de 
verhoudingen die binnen een gemeenschap bestaan.190 
  Auteurs die een soortgelijk indeling voorstaan zijn onder andere Richard D. Lewis en 
de Nederlander David Pinto. Lewis verdeelt de wereld in drie typologieën. Zo spreekt 
hij over re-active,- multi-active,- en lineair active culturen. Bij ieder typologie horen dan een 
aantal culturele aannames.191 Pinto doet hetzelfde. Hij spreekt over fine-mesh (F) en coarse-
mesh (C) culturen.192 Eenzelfde benadering vinden we eveneens terug bij Samuel P. 
Huntington. Huntington verdeelt de wereld in een negental beschavingen met 
onderscheidende culturele waardepatronen.193 
  De benaderingen op basis van typologieën heeft echter een aantal ernstige 
beperkingen. Een beperkende factor is bijvoorbeeld dat de indeling meestal is gebaseerd 
op één ideaaltype cultuur, die aan de gestelde criteria voldoet, maar dat veel andere 
culturen er enigszins met de haren zijn bijgesleept. Zo is de Verenigde Staten volgens 
Hall een duidelijk voorbeeld van een low context cultuur en kan hij dat redelijk 
overtuigend aangeven door te wijzen op een aantal culturele kenmerken van de 
Verenigde Staten dat hieraan voldoet. Aan de andere kant geldt dit zelfde voor 
bijvoorbeeld Japan dat Hall typeert als een typische high context cultuur. Maar vele andere 
landen en culturen zitten ergens in het midden en zijn niet zo eenduidig in te delen. 
Hetzelfde geldt voor de indelingen van Lewis, Pinto en Huntington. De ideaaltypes zijn 
redelijk aannemelijk te maken, maar voor veel andere landen geldt dat de indeling 
geforceerd overkomt. 
 
Voor mijn studie zijn bovenstaande indelingen conceptueel gezien niet bruikbaar. Ze 
zijn veel te grofmazig en ontberen de mogelijkheid om te analyseren welke 
tegengestelde krachten er ook binnen culturen opereren. Aan de andere kant is een 
aantal van deze theorieën, zoals die van Hall en Huntington, zeer invloedrijk geweest. 
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De benadering van Hall is bovendien ook toepasbaar op kleinere groepen. De ideeën 
van Huntington zijn belangrijk omdat ze vooral in de Verenigde Staten enorme invloed 
op het politiek strategische denken hebben gehad. Huntington‟s stelling dat culturen 
botsen ontaart echter in een ideologisch pamflet met als belangrijkste punt dat een land 
recht heeft op zijn oude identiteit en de daarbij behorende culturele waarden en dat 
nieuwkomers en minderheden zich dienen aan te passen. Dit is dan ook het 
belangrijkste uitgangspunt in zijn boek Wie zijn Wij?: Over de Amerikaanse Identiteit.194 
 
Naast de hierboven beschreven indeling van culturen op basis van typologieën zijn er 
ook de benaderingen die uitgaan van onderling te onderscheiden basisassumpties of 
culturele kerndimensies. Bij het formuleren van deze vermeende culturele 
kerndimensies of basisassumpties speelt een aantal punten mee. 
  In de eerste plaats bestaat er in de antropologie en de sociologie een lange traditie om 
te komen tot een lijst van dergelijke culturele kerndimensies. Het probleem is echter dat 
er geen eenduidige lijst bestaat. Zo geeft Clyde Kluckhohn aan dat de archieven voor 
het interculturele onderzoek aan de universiteit van Yale zijn opgezet naar categorieën 
als huwelijksformaliteiten, riten bij levenscrises, bloedschandetaboes en ga zo maar 
door. Volgens Kluckhohn zijn tenminste vijfenzeventig van deze categorieën zonder 
uitzondering bij elk van de honderden culturen die zijn onderzocht van toepassing. 195 
David Hackett Fischer behandelt in zijn boek Albion‟s Seed 23 van deze cultuurdimensies 
die hij aanduidt met folkways. In bovenstaande gevallen worden echter artefacten, 
symbolen, praktijken en basisassumpties door elkaar heen gebruikt. De lijst wordt wat 
korter als we ons concentreren op de vermeende basisassumpties van een cultuur.196 
  In de tweede plaats is er het punt dat er naast universele kerndimensies ook sprake kan 
zijn van cultuurspecifieke dimensies. Bij deze tegenstelling wordt vaak gerefereerd aan 
het verschil tussen etic versus emic. Dit begrippenpaar is ontleend aan het werk van de 
linguïst Kenneth Lee Pike.197 Pike stelde dat er woorddelen en klanken zijn die in alle 
culturen voorkomen. Deze noemde hij phonetic, waarvan etic is afgeleid. Daarnaast zijn er 
volgens hem ook woorddelen die cultuurspecifiek zijn. Deze noemde Pike phonemic 
vandaar emic. De discussie over etic versus emic wordt vooral gevoerd tussen 
antropologen en sociologen. 
 
De antropologen kiezen vooral voor de emic-benadering. De stelling daarbij is dat 
culturele verschijnselen alleen vanuit de context van de eigen cultuur kunnen worden 
gedefinieerd en vergelijkingen derhalve onmogelijk zijn. Deze etnografische en idiografische 
methodiek kent een lange traditie en is vooral beroemd geworden onder invloed van de 
studies van de antropologen Franz Boas en Bronislav Malinovsky.198  De consequentie 
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van het ongrijpbare of intangible karakter van cultuur, zeker waar het de motivatie en het 
handelen van sociale groepen aan de onderkant van de samenleving betreft, is dat het 
begrip moeilijk valt te kwantificeren.199 
  De alternatieve methode is om betekenis of duiding te geven aan culturele fenomenen. 
Een uitspraak van Clifford Geertz is hier veelzeggend: “the trick is to figure out what 
the devil they think they are up to.”200 Als we de consequentie hiervan accepteren 
komen we uit bij wat Geertz in zijn boek The Interpretation of Cultures „thick discription‟ 
noemt.201 We zullen vanuit de specifieke context inhoud moeten geven aan de culturele 
fenomenen die we bestuderen. 
  De socioloog Herbert Gans breekt een lans voor deze etnografische 
wetenschapsbeoefening als hij stelt dat “this method, which I consider the most 
scientific for understanding social life, has been used in sociology nearly since its 
beginning but in the last half century or so the discipline has been overwhelmed by 
quantitative researchers, who rarely talk to people or do so only to count and correlate 
them.”202 
  Het dilemma van Malinovsky moet een waarschuwing voor ons zijn. We zullen in het 
verloop van deze studie zien dat zogenaamd universele begrippen als bijvoorbeeld 
„individualisme‟ of „machtsafstand‟ bij verschillende groepen een verschillende inhoud 
hebben en moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo geldt dat ook voor de 
overige begrippen die bij groepen in een andere context iedere keer een afwijkende 
betekenis hebben.  De keerzijde van de medaille is echter dat door de volledige 
concentratie op het specifieke het overzicht op het grotere geheel verdwijnt. Bovendien 
blijft het punt dat de emic-benadering van duiding met zich mee kan brengen dat twee 
verschillende onderzoekers eenzelfde fenomeen op verschillende manieren 
interpreteren. 
 
Sociologen volgen in de meeste gevallen de etic-benadering en zoeken naar universele 
culturele verschijnselen die vergelijkbaar en kwantificeerbaar zijn. Carla Koen geeft de 
argumenten om de etic-benadering te hanteren goed aan. Zo schrijft zij dat “comparative 
cross-cultural research is mainly carried out by scholars who lean towards the 
nomothetical-etic approach. An essential step in such research is to define culture. 
Without definition, culture cannot be operationalized and, without operationalization, it 
cannot be measured. Measurements are exactly what etic research is all about. 
Dimensions are developed to yield greater cultural understanding and to allow for 
cross-cultural comparison. Cross-cultural research focuses on „values‟ in order to 
characterize culture. There are, however, hundreds, perhaps thousands, of values on 
which societies and other cultural groups could be compared. Some values are relevant 
in all societies, others are known only in particular societies. Hence, to be able to 

                                                                                                                                      
for we are comparing incomparables.” Geciteerd in Hofstede, Culture‟s Consequences, p. 25. Volgens Malinovsky zijn er dus 
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199 Zie voor de discussie tussen tanglible en intangible aspecten van cultuur onder andere in Holden, Cross-Cultural Management. 
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California Press, p. xii. 
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compare societies effectively, the profusion of cultural values must be organized into a 
limited number of dimensions. Theorists who address this issue make the assumption 
that cultural dimensions of values reflect the basic issues or problems that societies 
must confront in order to regulate human activity. Not surprisingly, dimensions are 
found to be more beneficial in making comparisons between cultures than in 
understanding the wide variation of behavior within a single society.”203 
 
De Amerikaanse antropologen Florence Kluckhohn en Fred Strodtbeck benoemden in 
hun klasieke boek Variations in Value Orientations uit 1961, culturele basiswaarden 
waarmee de mens te maken heeft bij het inspelen op externe omstandigheden en het 
ordenen van de samenleving. Zij kwamen tot zes basiswaarden met voor ieder drie 
mogelijkheden om die basiswaarden in te vullen.204 
  Het was vervolgens de Nederlandse onderzoeker Geert Hofstede die zo‟n dergelijke 
clustering kwantitatief wist te onderbouwen. In de jaren tussen 1967 en 1974 voerde 
Hofstede in opdracht van IBM een onderzoek uit met als centrale vraag welke 
werkomstandigheden door het IMB-personeel in de diverse vestigingen over de hele 
wereld als meest ideaal werden bevonden. Uiteindelijk zette Hofstede niet minder dan 
116.000 enquêtes uit in circa 50 landen. Hofstede gebruikte vervolgens deze resultaten 
om zijn these te toetsen dat mensen in de wereld weliswaar geconfronteerd worden met 
dezelfde problemen maar dat men afhankelijk van het eigen nationale waardesysteem 
tot andere gewenste oplossingen komt. Hofstede maakte hierbij gebruik van 
factoranalyse om de enorme hoeveelheid onderwerpen die in de survey werden 
aangekaard te clusteren. Volgens hem is het grote aantal problemen waar samenlevingen 
mee geconfronteerd worden terug te brengen tot vier kerndimensies. 
  Deze kerndimensies waren in de eerste plaats individualisme versus collectivisme. In 
de tweede plaats had iedere cultuur volgens Hofstede te maken met machtsafstand, en, 
zoals Hofstede stelt, met de acceptatie van de verschillen in machtsafstand. In de derde 
plaats leidde de factoranalyse die Hofstede toepaste tot een cultuurdimensie die zich 
uitliet over de manier waarop groepsleden sekserollen definieerden. Hofstede spreekt 
hierbij over masculiniteit versus femininiteit. In de vierde plaats stelde Hofstede dat 
iedere groep een specifieke manier heeft om tot onzekerheidsvermijding te komen. 
Hofstede stelde als belangrijke voorwaarde die aan culturele dimensies moeten worden 
gesteld dat als we de mogelijk gekwantificeerde waarden met elkaar willen vergelijken er 
geen overlap mag bestaan tussen de verschillende kerndimensies.205 
 
Een aantal kanttekeningen is echter te plaatsen bij het werk van Hofstede.206 Allereerst 
moeten we niet vergeten dat de clusters die ontstaan door de onderzoeker zelf zijn 
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204 Kluckhohn, Florence Rockwood en Strodtbeck, Fred (1961) Variations in Value Orientation. Evanston: Row, Peterson 
and Company. 
205 Zie voor de vier en later vijf dimensies in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
206 Ik zal niet op alle kritiekpunten in gaan die op het werk van Hofstede zijn gemaakt. Zie daarvoor onder andere in Koen, 
Comparative International Management. Zie ook in Holden, Cross-Cultural Management. En zie ten slotte voor een overzicht van 
dit debat in Rugman, Alan M. and Brewer Thomas L., editors (2001) The Oxford Handbook of International Business. 
Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 503-537. 
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geconstrueerd. Het gevaar van imposed etics is levensgroot: de onderzoeker denkt dat hij 
universele dimensies heeft geconstrueerd en dat de door hem gehanteerde begrippen 
overal dezelfde betekenis hebben. 207 Dat blijkt echter vaak niet het geval. Een eerste 
probleem is daarbij al de moeilijkheid om verschillende begrippen zodanig te vertalen 
dat ze overal dezelfde betekenis hebben en dus ook operationaliseerbaar zijn.208 
  Verder moest Hofstede al direct na beëindiging van zijn onderzoek erkennen dat hij 
geen ruimte had ingebouwd voor een specifiek Aziatische kijk op de werkelijkheid. 
Deze dimensie werd later als lange termijn versus korte termijn oriëntatie aan zijn vier 
dimensies toegevoegd.209 
  In de derde plaats bleek uit allerlei studies dat men in verschillende situaties 
verschillende invullingen gaf aan de dimensies die Hofstede had gepresenteerd. Daarbij 
komt nog dat er niet alleen grote verschillen zijn in de betekenis die tússen verschillende 
culturen aan bepaalde begrippen wordt toegekend. Eveneens blijkt dat ook bínnen één 
nationale cultuur aan een schijnbaar zelfde begrip afwijkende betekenis wordt gegeven. 
  Verder onderzocht Hofstede vooral wat mensen de meest ideale situatie vonden, dat 
hoeft vanzelfsprekend niet hetzelfde te zijn als de situatie die zich ook werkelijk 
voordoet. Zo kunnen mensen wel zeggen dat ze bijvoorbeeld machtsafstand niet 
accepteren, dat wil niet zeggen dat er geen machtsafstand is. 210 
 
De studies van Kluckhohn en Strodtbeck en vooral die van Hofstede hebben veel 
navolging gekregen. Zo richtte bijvoorbeeld onderzoek onder leiding van Harry 
Triandis zich vooral op de tegenstelling individualisme en collectivisme en 
concentreerde ook het werk van Robert Bellah en zijn team zich op deze dimensie.211 In 
een aantal modellen wordt de dimensie individualisme versus collectivisme afgezet tegen 
de dimensie machtsafstand versus egalitarisme. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 
het werk van Martin Gannon.212 
  Na Geert Hofstede is een grootschalige onderzoek gedaan door de psycholoog 
Shalom Schwartz die eveneens op zoek was naar de verschillen in waarden tussen 
culturen. Schwartz construeerde in eerste instantie een lijst van 56 volgens hem 
universeel geldende waarden. Uiteindelijk analyseerde hij de antwoorden van meer dan 
35.000 respondenten en liet hij zien dat de initiële 56 waarden op nationaal niveau 
konden worden teruggebracht tot 7 basisassumpties geclusterd rondom drie 
fundamentele problemen van de mensheid. 
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  Als eerste fundamentele probleem onderscheidt Schwartz de vraag wat de relatie is 
tussen een individu en de groep. Als eerste oriëntatie daarbij geldt collectivisme, oftewel 
de mate waarin belang wordt gehecht aan het handhaven van de oude situatie en het 
afzien van handelingen die de groepssolidariteit of de traditionele waarden kunnen 
schaden. Aan de andere kant staat individuele autonomie: het belang hechten aan het 
uiten van de eigen ideeën - gezien als intellectuele autonomie - en gedrag dat zich 
daarvan onderscheidt. Deze derde oriëntatie wordt affectieve autonomie genoemd. 
  Het tweede fundamentele probleem waarmee mensen geconfronteerd worden, is 
volgens Schwartz de vraag hoe men zich op een verantwoorde wijze dient te gedragen. 
De ene oriëntatie daarbij is dat het normaal wordt gevonden dat sommige mensen 
macht hebben en andere niet. Aan de andere kant van het spectrum vinden we het idee 
dat mensen op basis van gelijkwaardigheid elkaar moeten helpen en moeten 
samenwerken. Dit idee noemt Schwartz egalitarisme. 
  Ten slotte geldt als derde probleem het vinden van een antwoord op de vraag wat de 
relatie is van de mens tot zijn natuurlijke en sociale omgeving. Aan de ene kant staat 
harmonie: nadruk leggen op een harmonieus samengaan met de omgeving. Aan de 
andere kant staat heerschappij: de omgeving kunnen bedwingen.213 
 
Een verder groot en invloedrijk onderzoek is gedaan door Fons Trompenaars. 
Trompenaars claimt inmiddels een database met „approximately‟ 100.000 respondenten 
uit meer dan 100 landen.214 In de wetenschappelijke literatuur wordt het werk van 
Trompenaars minder hoog aangeschreven dan dat van Hofstede of Schwartz, zijn 
invloed mag echter zeker niet worden onderschat. Bovendien biedt zowel zijn aanpak 
als de door hem gebruikte cultuurdimensies - of dilemma‟s, waarover Trompenaars 
spreekt – in veel gevallen goed inzicht in het functioneren van het culturele 
waardestelsel tijdens het proces van strategische besluitvorming.215 
  Trompenaars, die grotendeels gebruik maakt van de indeling zoals die al in het begin 
van de jaren vijftig door Talcott Parsons is gemaakt, onderscheidt drie fundamentele 
problemen van de mensheid die van cultuur tot cultuur op een andere manier worden 
opgelost. De eerste categorie problemen behelst menselijke relaties. Trompenaars 
constateert hierbij vijf subcategorieën. Deze subcategorieën zijn achtereenvolgens 
particularisme versus universalisme; individualisme versus collectivisme; neutraal versus 
emotioneel (een categorie die hij in later werk weer laat vallen); specifiek versus diffuus 
en prestatie versus toeschrijving. Als tweede en derde fundamentele problemen 
onderscheidt Trompenaars de dimensies tijd en ruimte. 
 
Een laatste groot onderzoek naar verschillen in waarden tussen culturen is het 
onderzoek van de GLOBE Research Project on Leaderschip Worldwide onder leiding 
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van Robert J. House. De resultaten van de 17.000 enquêtes, afgenomen in maar liefst 62 
verschillende landen, van dit studieproject werden in 2004 gepubliceerd in het boek 
Culture, Leaderschip and Organizations. 
  Opvallend is de hoge mate van overlap tussen de negen gebruikte dimensies in deze 
studie met het werk van Hofstede en Trompenaars. Zo maakt de GLOBE studie 
gebruik van de dimensies power distance, gender egalitarism, uncertainty avoidance en future 
orientation die grotendeels overlappen met de vergelijkbare dimensies bij Hofstede. De 
andere dimensies die GLOBE hanteert, zoals performance orientation, assertiveness en humane 
orientation komen daarbij grotendeels overeen met de door Trompenaars gebruikte 
dilemma‟s. De interessantste bijdrage van de studie van GLOBE is echter dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen wat wordt aangeduid als institutional collectivism en in-
group collectivism. Institutioneel collectivisme is de mate waarin mensen bereid zijn gezag 
van de staat of een andere institutioneel orgaan te aanvaarden. In-group collectivisme 
heeft daarnaast betrekking op wat we in algemene termen onder civil society kunnen 
verstaan. De acceptatie van zo‟n type van collectivisme is van een heel andere orde dan 
die van institutioneel collectivisme. In het eerste geval gaat het immers over mensen die 
op basis van vrijwilligheid een waardestelstel als bindend ervaren. In het tweede geval 
gaat het om de acceptatie van het overdragen van gezag aan een overheid. Het hoeft 
geen betoog dat dit onderscheid in de Amerikaanse context fundamenteel is en een 
verklaring geeft voor een van de grote paradoxen van de Amerikaanse culturele 
identiteit, namelijk enerzijds de hoge mate van collectiviteit op lokaal niveau en 
anderzijds de onverholen haat van veel Amerikanen tegen alles wat neigt naar de 
geïnstitutionaliseerde macht van de overheid.216 
 
In de literatuur zien we dat de meeste auteurs een keuze maken uit bovengenoemde 
basisaannames bij het analyseren van culturen. In de eerste plaats is er een groep auteurs 
die expliciet de dimensies van één van de genoemde auteurs volgt. Hofstede is daarbij – 
ondanks het feit dat er ook veel kritiek is op zijn werk – verreweg de meest geciteerde 
auteur.217 Ook het schema van Kluckhohn en Strodtbeck is populair. Zo gebruiken 
Edward Stuart en Milton Bennet in hun American Cultural Patterns hun uitgangspunten.218 
  Andere benaderingen kiezen voor een meer hybride aanpak waarbij – soms overigens 
zonder duidelijke motivatie – een mix van diverse benaderingen wordt toegepast. 
Feitelijk is het schema van Trompenaars zo samengesteld. Trompenaars heeft vijf van 
zijn aannames - die te maken hebben met de relaties met mensen - direct overgenomen 
van Talcott Parsons. De andere twee aannames, namelijk die over tijd en over de 
houding ten opzichte van de natuur komen van Hall en van Kluckhohn. Andere auteurs 
die voor zo‟n hybride mix gaan zijn bijvoorbeeld Michelle Lebaron en Venashri Pillay. 
In hun boek Conflict across Cultures komen zij als volgt tot een keuze voor de door hen 
gebruikte basisassumpties: “What we offer in the remainder of this chapter are six 
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cultural starting points to reduce the confusion and complexity that cultural differences 
bring to the relationships: High Context – Low Context; Individualism – 
Communitarianism; Universalism – Particularism; Specificity – Diffuseness; Sequential 
Time – Synchronous Time; Low Power Distance – High Power Distance.219 Een 
eenduidige conceptuele aanpak is hierin niet te ontdekken. 
  Een derde groep auteurs kiest een meer eclectische aanpak en gebruikt – soms in iets 
afwijkende bewoording of beschrijving – alle kernassumpties zoals ze in de literatuur 
naar voren komen. Zo kiezen Danielle Walker in Doing Business Internationally en Philipe 
Rosinski in zijn boek Coaching Across Cultures voor zo‟n aanpak.220 
 
Mijn uitgangspunt is dat ik in de eerste plaats het midden zal proberen te vinden tussen 
de etic en de emic-benaderingen. De tegenstellingen in de etic- versus de emic-benadering 
hoeven ook niet te leiden tot een stammenstrijd. Onderzoekers als Triandis pleiten zelfs 
expliciet voor een combinatie van beide benaderingen.221 Hofstede zelf is hier eveneens 
een voorstander van. Zo schrijft hij dat “this does not mean, of course, that a country‟s 
individualism index score tells all there is to be known about the background and 
structure of that country. It is an abstraction that should not be used beyond its limited 
area of usefulness. 222 Koen stelt eveneens een synthese tussen de etic- en de emic-
benadering voor. Zo schrijft zij dat “consequently, it should be argued that the 
dimension approach does not replace in-depth studies of country culture but, on the 
contrary, invites them.”223 
  In de tweede plaats zal ik wel gebruik maken van de genoemde basisassumpties, maar 
alleen als ordenend principe. Tegelijkertijd zal ik de inhoud van deze basisaannames 
zoveel mogelijk concretiseren door me te concentreren op de historische context waarin 
ze zijn ontstaan en optreden. Ik neem de mogelijke overlap van verschillende dimensies 
voor lief. Mijns inziens zijn culturele dimensies vaak moeilijk van elkaar te 
onderscheiden juist omdat ze in combinatie met elkaar als patroon optreden. Het 
methodologische probleem, waar Hofstede op doelt, weegt volgens mij dan ook niet op 
tegen de grotere diepgang in analyse die juist door de verbijzondering en de beschrijving 
van de samenhang van de basisassumpties ontstaat. Sterker nog: ik zal bij de 
concretisering van de verschillende dimensies me niet in eerste instantie beroepen op 
het  principe van kwantificeerbaarheid van de dimensies maar juist streven naar een zo 
duidelijk mogelijke uitleg van de inhoud van deze dimensies. 
  In de derde plaats zal ik een pragmatisch uitgangspunt hanteren. Ik zal niet alle 
cultuurkenmerken bestuderen. Allereerst is dit een onmogelijke opgave en bovendien 
ook niet van belang voor mijn onderzoek. Ik zal me richten op die culturele fenomenen 
die een rol hebben gespeeld in het door mij bestudeerde strategische 
besluitvormingsproces tijdens de War on terror. 
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Ik zal hierbij in de eerste plaats aandacht besteden aan individualisme als tegenhanger 
van in-group collectivisme. 
  In de tweede plaats kijk ik naar de tegenstelling individualisme versus institutioneel 
collectivisme. 
  De derde dimensie waar ik me op concentreer is die van universalisme. Deze dimensie 
geeft volgens mij een cruciaal inzicht in de manier waarop in de Amerikaanse context 
over politiek strategische besluitvorming wordt nagedacht. 
  De vierde dimensie die aandacht behoeft is die van de specifieke manier van denken 
over de werkelijkheid die kenmerkend is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De vijfde dimensie die ik behandel is die van machtsafstand en dan in het bijzonder 
van de acceptatie daarvan en hoe dat naar voren komt in de leiderschapscultuur binnen 
de Amerikaanse culturele identiteit. 
  De zesde dimensie is die van actie- en taakgerichtheid versus relatiegerichtheid. 
  De zevende dimensie van achievement en acription hangt hier nauw mee samen maar ken 
ik toch een eigen plaats toe in mijn onderzoek temeer omdat dit ook een 
verbijzondering is van de dimensie machtsafstand en van individualisme. Achievement 
staat voor doing en voor waardering voor zelf geleverde prestaties terwijl ascription een 
uiting is van toegewezen status door afkomst. 
  De achtste dimensie die de revue passeert in mijn studie is die van masculiniteit. In het 
bijzonder ben ik hierbij geïnteresseerd in de manier waarop binnen de Amerikaanse 
samenleving met geweld wordt omgegaan. 
  In de negende plaats heeft de manier waarop de Amerikanen met onzekerheid omgaan 
veel invloed op de politieke besluitvorming tijdens de War on terror gehad. 
  De tiende dimensie waar ik me op richt is die van tijd. Ik ga na wat voor rol de 
invulling hiervan op het strategische besluitvormingsproces is geweest. 


