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7 Aanloop en Verloop van de War on Terror 

7.1 Inleiding en Begripsbepaling 

 
In dit afsluitende hoofdstuk richt ik me op de invloed van de vermeende Amerikaanse 
culturele identiteit op het proces van strategische besluitvorming tijdens de War on terror. 
  De War on terror werd aangekondigd na de terroristische aanslagen van Al Qaida op de 
Twin Towers van het World Trade Centre in New York op 11 september 2001. President 
George W. Bush gebruikte deze term voor de eerste keer officieel in zijn door de 
televisie uitgezonden toespraak voor de Senaat op 20 september 2001.907 Bush zei toen: 
“Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until 
every terrorist group of global reach has been found and defeated.”908 
  De benaming War on terror werd na het in functie treden van president Barack Obama 
in 2008 niet overgenomen. Zo kondigde minister van Buitenlandse Zaken Hillary 
Clinton in maart van 2009 af dat „the administation has stopped using the phrase.” In 
plaats daarvan spreekt men voortaan over „Overseas Contingency Operations.‟909 The War on 
terror heeft dus niet langer dan een kleine tien jaar bestaan. 
 
Bij de introductie van de term War on terror wordt de suggestie gewekt dat er vanaf dat 
moment een duidelijke wijziging plaatsvindt in het gevoerde beleid. Niet alleen is de 
vijand schijnbaar anders dan daarvoor, het wereldbeeld is blijkbaar eveneens gewijzigd 
en de doelstellingen en de middelen die worden ingezet om deze doelen te bereiken, 
wijken af van het voorafgaande beleid. 
  Als we de context waarin de War on terror werd afgekondigd eer aan willen doen, is de 
benaming War on terror veel te beperkt en de periode van tien jaar veel te kort om de 
complexiteit van het vermeende nieuwe beleid mee te vangen. 
  Het eerste punt dat ik wil maken is dat dit beleid niet zomaar uit de lucht kwam vallen. 
Het is onmiskenbaar een feit dat de kiem van het beleid dat na de aanslagen van 11 
september wordt geformuleerd al veel eerder was gelegd.910 

                                         
907 De term War on terror is overigens nooit officieel vastgelegd als een Doctrine en ook zijn er andere benamingen in 
omloop zoals Global War on terror en War on terrorism. 
908 Zie voor de volledige tekst van deze toespraak in Silberstein, War of Words, p. 24. Bush had overigens op zondag de 16de 
september zich al eerder in dergelijke termen uitgelaten. Hij had toen gezegd dat „this crusade, this war on terrorism, is 
going to take a while.‟ Deze, overigens nergens officieel vastgelegde uitspraak kwam hem op grote kritiek te staan vanuit de 
Islamitische gemeenschap door het gebruik van het woord „crusade.‟ Hiermee werd de suggestie gewekt dat het om een 
oorlog tussen de islam en het christendom zou gaan. Officieel is die referentie daarna niet meer gemaakt. We zullen echter 
zien dat de term „kruistocht‟ een belangrijke rol is gaan spelen in de beeldvorming rondom de oorlog en dat diverse 
beleidsmedewerkers van Bush en hoge militairen zich van dergelijke beeldspraak bedienden. Zie hiervoor bijvoorbeeld in 
Kaplan, With God on their Side. 
909 Zie voor deze uitspraak van Clinton bijvoorbeeld „US Drops „War on Terror‟ Phrase, Clinton Says‟, in Wall Street Journal, 
31 maart 2009. Overigens brak Obama niet helemaal met de beleidsdoelstellingen en de bijbehorende terminologie van zijn 
voorganger door in januari 2010 nog te zeggen dat „the United States of America is at war with Al Qaida‟. Zie artikel met 
gelijknamige titel in The Daily Telegraph, 8 januari 2010. 
910 Sommige auteurs gaan zover dat ze stellen dat de aanslagen zelfs geïnitieerd zijn door beleidsmedewerkers van Bush. Zie 
voor samenzweringstheorieën over de aanslagen op de Twin Towers onder andere in Griffin, David Ray (2005) The 9/11 
Commission Report: Omissions and Distortions. Northhampton (Mass. USA): Olive Branch Press. De belangrijkste stelling 
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  Een tweede punt is dat het gevoerde beleid dat typerend is voor de War on terror niet 
alleen verklaard kan worden vanuit een top down-perspectief. De stelling hierbij is dan dat 
het beleid van Bush werd gekidnapt door een relatief kleine groep neoconservatieven. 
  Zoals ik zal aantonen hebben deze neoconservatieven zeker een belangrijke rol 
gespeeld. Maar de invloed die zij hebben gehad kan juist niet los worden gezien van 
ingrijpende veranderingen in het sociale en economische krachtenveld. 
  Bovendien konden de initiatieven van deze neoconservatieven slechts ten uitvoer 
worden gebracht doordat ze overeenkwamen met de materiële belangen die tijdens de 
wijzigingen in de economische verhoudingen dominant werden en vooral ook doordat 
het geformuleerde en geplande beleid na de aanslagen van 9/11 legitimiteit kreeg door 
de aansluiting ervan bij de historisch bepaalde bottom up-invulling van culturele 
basisassumpties. Het is dan ook niet zo dat het gevoerde beleid tijdens de War on terror 
en de consequenties daarvan in strijd zijn met de fundamentele Amerikaanse „core values‟ 
zoals bijvoorbeeld Walker III in zijn boek National Security and Core Values in American 
History stelt.911 Integendeel: het beleid had niet gevoerd kunnen worden als het niet juist 
aan had gesloten bij de kernwaarden van in ieder geval een meerderheid van het 
Amerikaanse electoraat. 
  In de derde plaats laat ik zien dat de electorale meerderheid die in laatste instantie de 
legitimiteit heeft verleend aan het beleid niet spontaan is gevormd als reactie op de 
aanslagen. Net als dat het geformuleerde beleid en de achterliggende doelstelling in een 
breder economisch en maatschappelijk perspectief moeten worden geplaatst, geldt dat 
ook voor de grassroot-acceptatie van dit beleid en waar het voor staat in termen van 
invulling van Amerikaanse culturele kernwaarden. 
 
In dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats de economische en maatschappelijke context 
schetsen die een verklaring geeft voor de wijziging van het beleid. Ik zal daarbij laten 
zien dat er een structurele verschuiving heeft plaatsgevonden van het economische en 
demografische zwaartepunt binnen de Verenigde Staten van het Noordoosten naar het 
Zuidwesten. Hierdoor zijn de machtsverhoudingen in de Verenigde Staten gewijzigd. 
  In de tweede helft van de twintigste eeuw is een andere economische elite dominant 
geworden. Het gevolg hiervan was dat de bijbehorende invulling van culturele 
kerndimensies die de boventoon is gaan voeren in het economische verkeer en de 
politieke cultuur vooral gezocht moet worden in het waardestelsel dat typerend is voor 
de backwoodsmen uit vooral het Zuiden en het Zuidwesten. Ik zal hierbij in navolging van 
andere auteurs spreken over de southernization van de Verenigde Staten. 
  Ik zal vervolgens aantonen dat deze southernization tot gevolg heeft gehad dat het 
draagvlak voor de zogeheten New Deal-coalition, die tussen grofweg 1932 en 1970 het 

                                                                                                                                      
daarbij is dat de beleidsmakers rondom Bush de aanslagen op de Twin Towers erg goed uitkwamen omdat zij een legitimatie 
boden voor het uitvoeren van een beleid dat al langere tijd werd geambieerd. 
911 Walker III, William O. (2009) National Security and Core Values in American History. New York: Cambridge University 
Press. Dit idee, dat een aantal beleidsmedewerkers een beleid voert dat in strijd is met de fundamentele waarden waar de 
Verenigde Staten voor staan, is een terugkerend thema in de literatuur over de Amerikaanse buitenlandse politiek. Zie voor 
een duidelijk voorbeeld hiervan in Williams, William Appleman (1959, 2009, Fiftienth Anniversary Edition) The Tragedy of 
American Diplomacy. New York/London: W.W. Norton & Company. Zie hoe dit vooral van toepassing is op de strategische 
besluitvorming tijdens de War on terror onder andere in Mayer, Jane (2008) The Dark Side: The Inside Story of How the War on 
Terror Turned into a War on American Ideals. New York: Random House. 
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beleid had vorm gegeven, in de laatste decennia van de vorige eeuw aan grote erosie 
onderhevig was. 
  Bovendien zal ik aangeven hoe een nieuwe politieke coalitie haar voorkeur voor een 
wijzing van het beleid niet alleen heeft gepland maar vooral heeft weten te legitimeren 
en heeft uitgevoerd in een klimaat van een culture war. Tegenstellingen tussen de 
verschillende culturele clusters werden in deze periode op de spits gedreven. De 
uitkomst was een beleid waarin door de polarisatie van de standpunten extreme 
beleidsdoelstellingen dominant konden worden. Deze beleidsdoelstellingen werden 
vooral geformuleerd door de neoconservatieve fractie binnen de Republikeinse partij 
maar konden eveneens op brede steun rekenen van zowel de economische elite van 
deze partij als van het grassroot-electoraat. 
  Ten slotte ga ik in op de veranderende internationale politieke verhoudingen die een 
verklaring geven voor de wijzigingen van beleid zoals die in de War on terror naar voren 
kwamen. 
 
In de tweede plaats zal ik ingaan op de concrete invulling van de in de voorafgaande 
hoofdstukken gebruikte culturele kerndimensies bij het strategische 
besluitvormingsproces tijdens de directe aanloop en het verloop van de War on terror. 
  Ik zal deze invulling van de culturele kerndimensies laten zien bij de verschillende 
stadia, zoals de formulering in termen van een grand strategy, de concrete planning, de 
legitimering en de operationele uitvoering, die in het proces van strategische 
besluitvorming zijn te onderscheiden. 
  Mijn stelling hierbij is dat we door een verschuiving van het nationale politieke en 
maatschappelijke zwaartepunt juist die invulling van de behandelde kerndimensies 
dominant zien worden die kenmerkend zijn voor de culturele cluster van de 
zogenoemde backwoodsmen. In het hele proces van strategievorming zien we vervolgens 
een wisselwerking optreden van de manier waarop deze invulling zowel leeft binnen de 
grassroot van de Amerikaanse samenleving als binnen de elite van deze culturele cluster. 
 
 

7.2 De Aanloop naar de War on Terror: De Southernization van de 
Verenigde Staten 

 
Onder leiding van president Franklin Delano Roosevelt kwam in 1932 de New Deal-
coalitie aan de macht. Fischer stelt dat “this New Deal coalition united disparate cultural 
groups who shared little more than their revulsion to the cultures, policies an moral 
purposes of the Republican coalition that had failed so dismally during the Great 
Depression.”912 
  Walter Russell Mead schrijft de invulling van het binnenlands- en buitenlandsbeleid 
vooral toe aan wat hij de eerder genoemde Hamiltoniaanse denkrichting noemt binnen 
de Amerikaanse politieke cultuur. Deze coalitie van de top uit het Amerikaanse 

                                         
912 Fischer, Albion Seeds, p. 875. Vanuit een cultureel perspectief is het van belang om te zien dat die Republikeinse coalitie 
vooral gedragen werd door de puriteinse elite uit de noordoostelijke staten. 
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bedrijfsleven en de financiële wereld begreep hoe belangrijk een sterke nationale 
overheid was om de Amerikaanse economie uit het slop van de economische crisis te 
trekken. 
  De New Deal-coalitie bleef na de Tweede Wereldoorlog in tact en kenmerkte zich door 
wat in de literatuur bekend staat als een fordistische beheersconceptie.913 Mead stelt dat “in 
de periode van grofweg 1923 tot 1973 door het zakenleven het reguleerde optreden van 
de overheid in belangrijke mate gesteund werd. Hierdoor ontstond een situatie waarbij 
de opbrengsten van de grote bedrijven dankzij de relatief geoliede betrekkingen tussen 
de grote zakenwereld en de grote vakbonden verdeeld konden worden onder de 
belangrijkste stakeholders.”914 
  De jaren tussen 1948 en 1965 worden als de hoogtijdagen van het fordisme bestempeld. 
Deze periode wordt grotendeels gekenmerkt door een uitgesproken bipartisan 
binnenlands- en buitenlandsbeleid.915 De steun voor de New Deal kwam dus niet alleen 
van de Democraten. Ook de Republikeinen steunden in die periode zowel het 
binnenlands- als het buitenlandsbeleid zoals in de New Deal was vastgelegd. 
  Zo schrijft Kim Phillips-Fein in haar boek Invisible Hands dat “the Eisenhower 
administration did not simply tolerate the New Deal. It actively embraced the idea that 
government could play a positieve role in society by transcending the narrow self-
interest of economic classes and mediating conflicts between social groups.”916 Dat wil 
niet zeggen dat er geen tegenkrachten waren. Volgens Mead lag de kiem van het latere 
uiteenvallen van de coalitie feitelijk al besloten in de tegengestelde culturele waarden van 
verschillende grassroot-groeperingen die hun steun hadden gegeven aan het tot stand 
komen van de New Deal-coalitie. 
  De oppositie kwam niet alleen uit de grassroot-hoek. De ondertitel van het werk van 
Phillips-Fein The Businessmen‟s Crusade Against the New Deal spreekt daarbij voor zichzelf. 
Een grote groep invloedrijke ondernemingen zoals de DuPont en General Electric, 
gesteund door conservatieve economen als Friedrich von Hayek, sprak zich uit tegen de 
„nanny state‟ en de „un-American way of doing business‟ die het gevolg waren van de 
New Deal. 
  Mead stelt dat het fundamentele probleem van de New Deal was dat “het beleid haaks 
stond op de invulling van individualisme en de daarvan afgeleide afkeer van de invloed 
van de staat op het economische verkeer en op individuele vrijheden.”917 
 
De specifieke invulling van de „waarden uit het oude Amerika‟ werd vooral gevoeld in 
de zuidelijke en zuidwestelijke staten. Fischer toont aan hoe Roosevelt en zijn 
beleidsmedewerkers dit probleem lange tijd uit de weg wisten te gaan. Zo namen zij 
afstand van het op puriteinse waarden gebaseerde ingrijpen van de overheid in het 
privé-leven van de burgers en werd bijvoorbeeld de gehate Drooglegging afgeschaft. Op 

                                         
913 Zie voor het ontstaan van deze politieke coalitie die een fordistische beheersconceptie voorstond onder andere in van 
der Pijl, The Making of the Atlantic Ruling Class. 
914 Zie in Mead, Amerika en de Wereld, p. 80. 
915 Zie bijvoorbeeld in Bishop, The Big Sort, p. 82.  
916 Phillips-Fein, Kim (2009) Invisible Hands: The Businessmen‟s Crusade Against the New Deal. New York/London: W. W. 
Norton, p. 56. 
917 Zie in Mead, Amerika en de Wereld, p. 91 
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die manier gaven zij toe aan de libertijnse invulling van het individualisme zoals dat 
door de meerderheid van de kiezers uit het Zuiden, Zuidwesten en Midwesten gedragen 
werd. 
  Aan de andere kant nam de invloed van de overheid in het economische verkeer 
enorm toe. Dit „afstand nemen van de oude waarden van Amerika‟ werd daarbij volgens 
Fischer door de zuiderlingen geaccepteerd zolang de armoede hoog was.918 
  Van meerdere kanten wordt echter aangegeven dat de zuiderlingen er altijd van uit zijn 
blijven gaan dat „hun tijd wel weer zou komen en dat ze dan wraak zouden kunnen 
nemen op door de noorderlingen veroorzaakte ineenstorting van hun geliefde Old 
South.‟919 
  De consequentie van het gevoerde beleid was dat de overheid het Zuiden economisch 
op de been wist te krijgen maar dat de zuidelijke mentaliteit, die in de periode na 1877 
meer en meer racistische trekken had gekregen, niet werd aangepakt.920 Dat probleem 
werd bewust vooruitgeschoven tot de periode van 1955 tot 1965 als de strijd om de 
burgerrechten van de Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep in volle hevigheid wordt 
uitgevochten. Dan zal ook blijken dat deze hervormingen voor veel zuiderlingen een 
brug te ver zijn en dat zij meer en meer afstand nemen van dit onderdeel van het beleid. 
 
De paradox was dat naarmate de welvaart in de zuidelijke staten toenam – als gevolg 
overigens van juist dat verafschuwde overheidsingrijpen – het verzet tegen de culturele 
waarden die de New Deal vertegenwoordigde steeds groter werd.921 
   De door de Democratische partij geleide New Deal-coalitie raakte eind jaren veertig de 
zuidelijke stemmen kwijt. De van oorsprong democraten zuid van de Mason Dixon-lijn 
scheidden zich uit ontevredenheid over de voorgestelde burgerrechten voor de 
Afrikaans-Amerikaanse bevolkingsgroep af van hun partij. In 1948 gaven vier zuidelijke 
staten hun steun aan presidentskandidaat Strom Thurmond, gouverneur van Zuid-
Carolina en de leider van de „States Right Democratic Party‟, beter bekend als de 
Dixiecrats. 
  Zittend president Harry Truman wist de verkiezingen te winnen en schijnbaar leek de 
aanval van de Dixiecrats op niets uit te lopen. Volgens Fischer ligt dat anders. Volgens 
hem waren de Democraten gedwongen om in ieder geval voldoende culturele 
legitimering te krijgen bij de zuidelijke democraten. Zo ziet Fischer twee grote 
verschillen tussen Truman en de ambtsperiode van zijn voorganger Roosevelt. In de 
eerste plaats was Truman afkomstig uit de Missouri-backcountry. Zijn afkomst en de 
manier waarop hij aansluiting zocht bij de culturele waarden van die achterban bleek 
duidelijk uit zijn agressieve en soms zelfs profane uitlatingen. Zo luidde bijvoorbeeld 
zijn verkiezingskreet „Give ém Hell, Harry!‟ In de tweede plaats nam Truman afstand 

                                         
918 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 874-877. 
919 Zie bijvoorbeeld in Zwiers, Maarten. „Fort Dixie: Het Zuiden en het Amerikaanse buitenlandsbeleid in de twintigste 
eeuw,‟ in Vrede en Veiligheid, jaargang 37, nummer 2, 2008, pp. 212-235. 
920 Dit is ook de centrale these van Wilbur J. Cash. Cash stelt dat er geen winst is behaald als de zuidelijke staten weliswaar 
economisch gezien als overwinnaar uit de Tweede Wereldoorlog komen maar er niets aan de mentaliteit is veranderd. Zie 
in Cash, The Mind of the South. 
921 Zie hiervoor bijvoorbeeld in Mead, Amerika en de Wereld, pp. 78. 
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van het idee dat het de staat was die voor de mensen zorgde. Zijn belangrijkste 
boodschap aan de kiezers was „Vote your own interests!‟922 
  De Democraten uit het Zuiden liepen bij de verkiezingen van 1952 en 1956 in 
toenemende mate over naar het kamp van de Republikeinen. Die trend versterkt zich 
alleen maar in de jaren zestig met als belangrijkste waterscheiding het tekenen van de 
Civil Rights Act in 1964 door president Lyndon B. Johnson. Legendarisch werd de 
profetische uitspraak van Johnson die bij het tekenen zou hebben gezegd: “We have 
lost the South for 50 years.”923 
  Wat vervolgens in een periode van ongeveer 20 jaar plaatsvindt, is wat men in de 
literatuur de Great Reversal is gaan noemen. Terwijl de Republikeinen het Zuiden 
overnemen krijgen de Democraten juist een machtsbasis in de noordelijke staten en 
vooral in het Noordoosten. Dezelfde staten die in 1861 tegen de slavernij kozen, 
stemden nu voor de burgerrechten van de Afrikaans-Amerikanen en omgekeerd liepen 
de 11 oude Confederate staten over naar de Republikeinse partij. Zo zijn de namen van de 
partijen weliswaar omgedraaid, het cultureel bepaalde kiespatroon is hetzelfde gebleven. 
Walter Dean Burnham trekt daarbij als conclusie dat hier sprake is van “durable 
community norms which have their historical origins in the values of the original 
settlers and their descendants.”924 
 
 

7.2.1 De Verschuiving van het Economische Zwaartepunt naar het Zuiden 

 
Een van de eerste die onderzoek deed naar de invloed van de „durable community 
norms‟ op het stemgedrag van het Amerikaanse electoraat was Kevin Phillips. Phillips 
wees er in zijn in 1969 verschenen boek The Emerging Republican Majority op dat het land 
meer en meer in twee regionale blokken was te verdelen waarbij het stemgedrag vooral 
werd bepaald door historisch bepaalde culturele verschillen. Dat de Republikeinse partij 
daarbij als winnaar naar voren kwam was volgens Phillips het gevolg van een aantal 
structurele veranderingen.925 
  De eerste structurele verandering waarop Phillips wees was de geleidelijke verschuiving 
van het economische zwaartepunt van het Noorden naar het Zuiden. Belangrijk in dit 
proces was de door de federale overheid ingezette reorganisatie van de economie in het 
Zuiden. Het officiële startsein voor deze reorganisatie is terug te voeren tot 1938 als 
president Roosevelt stelt dat “you need more industries in Texas,” om uit de 
economische malaise te komen van de Grote Depressie.926 Maar het ging Roosevelt en 
de New Dealers vooral ook om de combinatie tussen werk en koopkracht. Gebaseerd op 

                                         
922 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, p. 881. 
923 Geciteerd in onder andere Micklethwait, The Right Nation, p. 10. 
924 Geciteerd in Fischer, Albion‟s Seed, p. 882. Deze Great Reversal wordt onder andere uitgebreid beschreven in Applebome, 
Dixie Rising, pp. 104-110. Zie verder onder andere ook in Phillips, American Theocracy, pp. 174-182. 
925 Phillips, Kevin (1969) The Emerging Republican Majority. New York: Arlington House. Dit boek van Phillips werd 
overigens geschreven als strategische input bij de sverkiezing van Richard Nixon, vandaar ook de ondertitel bij de uitgave 
uit 1970 die luidde: The Political Bible for the Nixon Era. 
926 Geciteerd in Schulman, Bruce J. (1994) From Cotton Belt to Sunbelt: Federal Policy, Economic Development, & the Transformation 
of the South, 1938-1980. Durham/London: Duke University Press, p. 63. 
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de ideeën van de econoom John Maynard Keynes (1883-1946) werd in 1938 de 
zogeheten Fair Labor Standard Act aangenomen. Het directe gevolg van deze wet was dat 
ook in het Zuiden een minimumloon werd ingevoerd. Het resultaat was dat de weg 
werd vrijgemaakt voor productie gebaseerd op semi-geschoolde en geschoolde arbeid. 
  Doorslaggevend bij de opkomst van de industriële ontwikkeling in het Zuiden was de 
opkomst van de defensie-industrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze sector zou 
een blijvende rol spelen in de industriële productie in het Zuiden.927 De investeringen 
voor de defensie-industrie kwamen niet bij toeval in het Zuiden terecht. Deels was 
hierbij sprake van eerder genoemde macro-economische stimulering om het Zuiden 
mee te krijgen in een noodzakelijke upgrading van de industriële productie, deels was 
het toekennen van de investeringen ook het resultaat van intensief lobbyen door 
afgevaardigden uit het Zuiden. 
  Maarten Zwiers toont aan dat zuidelijke Democraten - alleen al door het feit dat zij in 
de meeste gevallen voor meerdere termijnen werden herkozen op basis van senioriteit - 
vaak als voorzitter opereerden van invloedrijke commissies die gingen over de 
toekenning van overheidsbestedingen. Gevolg van die machtspositie was dat zij in staat 
waren hun eigen staten buitenproportioneel te laten profiteren van de 
overheidsbestedingen voor wapentuig.928 
  De paradox van deze situatie was dat terwijl men in het Zuiden fel afgaf en afgeeft op 
alles wat met overheidsingrijpen te maken heeft, de realiteit was en nog altijd is, dat het 
Zuiden meer dan welke andere regio in de Verenigde Staten profiteert van 
overheidsbemoeienis. 
  Peter Applebome gaat uitgebreid in op het verschil tussen retoriek en realiteit als het 
om de overheidsbijdrage aan het Zuiden gaat. Zo stelde de leider van de Republikeinse 
partij in het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich, afkomstig uit Cobb County in 
Georgia, in 1995, dat New York City “was a culture of waste.” De realiteit is echter dat 
per hoofd van bevolking de New Yorkers ongeveer 5.000$ kregen terwijl de inwoners 
van Cobb County maar liefst profiteren van een bijdrage van bijna 10.000$ per persoon. 
Applebome concludeert dat “just as the South benefited more than anyplace else in 
America from the programs of the hated big-government, Cobb turned out to be one of 
the hungriest hogs at the contemporary federal trough.” In 1992 kreeg Cobb maar liefs 
3,4 miljard dollar en was daarmee goed voor 41 procent meer aan overheidsinkomsten 
dan het gemiddelde van alle andere counties in de Verenigde Staten.929 
  Een tweede sector die vooral rondom de Tweede Wereldoorlog in het Zuidenwesten, 
Westen en Midwesten tot grote bloei kwam was de olie-industrie. In 1948 bestond de 
helft van de rijkste Amerikaanse ondernemingen uit olieconcerns. In 1982 becijferde het 
zakenblad Forbes dat van de dertig grootste familiekapitalen in de Verenigde Staten de 
helft haar oorsprong had in de olie-industrie. Het belang van olie werd echter niet alleen 
gevoeld door de rijke elite uit bovengenoemde regio‟s. Zo schrijft Kevin Phillips dat “as 
for the millions of small stakeholders (…) and the mere part-timers making fifty or one 

                                         
927 Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt, pp. 63-87. 
928 Zie Zwiers, „Fort Dixie: Het Zuiden en het Amerikaanse buitenlandsbeleid in de twintigste eeuw,‟ pp. 212-235. 
929 Zie in Applebome, Dixie Rising, pp. 45-46. 
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hundred dollars per month from the output of a derrick or two – their contribution was 
to lobby hard (…).”930 
  Phillips geeft aan dat oliebelangen in de oliestaten van het Zuidwesten en Midwesten 
als “everymen‟s business” werden gezien. Alleen al in Oklahoma werden in de 
twintigste eeuw 720.000 putten geslagen. En “half a dozen Los Angeles neighborhoods 
played host to more derricks than palm trees.”931 
  Hoe duidelijk de scheidslijnen zijn waar het gaat om oliebelangen in de Verenigde 
Staten blijkt ook uit het feit dat in “ten or fifteen states, many Atlantic, oil and gas 
deposits were virtualy nonexistent. From Maine to Florida, hints of offshore drilling 
were shouted down as a threat to fisheries, lobsters and tourism. New England 
officeholders, in particular, have been ready to blame the Sun Belt for fuel-oil costs, 
which has prompted Texans to respond with caustic bumper stickers: “Drive Fast, 
Freeze a Yankee.” Nationally, support for the industry outweighed opposition, 
inasmuch as twenty to thirty states counted oil and gas a middling to big business, a 
proud part of local history, or both.”932 
  De oliesector was echter niet alleen national georienteerd. De grote, vooral Anglo-
Amerikaanse olieconcerns, hadden na de Tweede Wereldoorlog enorme belangen in het 
buitenland. Vooral de rol van het Midden-Oosten werd daarbij steeds dominanter als 
leverancier. De enorme toename van de stroom aan olie-dollars werd ingezet als 
speculatief kapitaal door de bankensector die meer en meer los ging opereren van het 
nationale industriële kapitaal en haar belangen. 
  Bovendien werden grote hoeveelheden petrodollars teruggesluisd vanuit de landen van 
het Midden-Oosten als bestedingen voor militair materieel en speculatief kapitaal. 
  Last but not least fungeerde Amerikaanse invloedrijke Amerikaanse 
advocatenkantoren en beleggingsverhikels, zoals bijvoorbeeld de Carlyle Groep, als 
intermediair bij het zo soepel mogelijk laten verlopen van de relaties tussen 
oliebelangen, militiare uitgaven en investeringen op basis van olie-inkomsten.933 
  In de derde plaats zien we vooral in de jaren zeventig de opkomst van de hightech-
industrie. Bedrijven als Texas Instruments, Motorola en EDS groeiden uit tot belangrijke 
economische spelers en droegen in hoge mate bij aan de transformatie van het Zuiden, 
het Zuidwesten en het (Mid)Westen. De verschuiving van de innovatieve industrie van 
Noord(oost) naar Zuid(west) is goed terug te lezen in de ongelijke verdeling van de 
toekenning van patenten. Zo steeg de toekenning van patenten in Austin tussen 1975 en 
2001 van 75 per jaar tot 2.000 per jaar, terwijl in de vergelijkbare periode traditionele 

                                         
930 Phillips, American Theocracy, p. 32. 
931 Zie in Phillips, American Theocracy, p. 32. Hier zien we ook dat de tegenstelling tussen de grassroot-cultuur en materiële 
belangen van de elite niet altijd zo groot is. Olie en olie-belangen waren ook objectief belangrijk voor de sociale 
onderklasse. Ditzelfde geldt ook voor de belangen van het militair-industrieel complex. Banen bij Lockheed Martin 
betekenen voor de blue collar-klasse inkomsten en staan daarbij garant voor het afbetalen van een hypotheek, het sparen 
voor de college-gelden van de kinderen en wat dies meer zij. 
932 Phillips, American Theocracy, pp. 32-33. 
933 Deze ontwikkeling van de internationalisering van de oliesector en de belangenverstrengelingen die daarbij ontstonden 
tussen olieconcerns, regimes in het Midden-Oosten, het militair industrieel complex en het meer en meer speculatief 
opereren van de bankensector is uitgebreid beschreven. Zie onder andere in Yergin, Daniel (1991) The Prize: The Epic Quest 
for Oil, Money and Power. New York: Free Press. Zie eveneens in Van der Pijl, Global Rivalries. 
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industriesteden als Cleveland en Pittsburg een afname kenden van respectievelijk 13 en 
27 procent.934 
 
 

7.2.2 De Verschuiving van het Demografische Zwaartepunt naar het 
Zuiden 

 
De ingrijpende verschuivingen van industriële productie en de daaraan gerelateerde 
dienstensector van het Noorden naar het Zuiden gingen gepaard met een ware real estate 
boom. Zo schrijft Joel Garreau in zijn boek Edge Cities dat maar liefst tweederde van alle 
nieuwe kantoren in de Verenigde Staten in het Zuiden worden opgezet.935 Deze boom 
werd vooral mogelijk gemaakt door het grootschalig inzetten van airconditioning in 
kantoren. 
  De enorme groei van de werkgelegenheid en het aantal gewone woonhuizen 
veroorzaakte eveneens een snelle bevolkingstoename van steden in het Zuiden. Zo 
stond in 2008 New York nog altijd op de eerste plaats met 8.000.000 inwoners en de 
tweede plaats is nu voor Los Angeles. Wat echter meer opzien baart is dat van de 
plaatsen in de top tien maar liefst zes uit het Zuiden en Zuidwesten van de Verenigde 
Staten komen. Het zijn ook deze plaatsen, Houston, Phoenix, San Antonio, San Diego, 
Dallas en San José die verreweg de grootste groeicijfer kennen.936 
  Aan deze vorm van verstedelijking, en de invloed op de culturele identiteit die het 
heeft, is de laatste jaren veel aandacht besteed. Zo schrijft John Herbers in zijn studie 
The New Heartland dat deze nieuwe verstedelijking in niets lijkt op de situatie in de oude 
steden zoals New York of Philadelphia. In de eerste plaats is er feitelijk nauwelijks 
sprake van steden maar van enorme uitgestrekte metropolen. Herbers stelt niet meer of 
minder dan dat deze “flight beyond the suburbs is changing our future.”937 Dit is ook 
een van de uitgangspunten van Robert D. Kaplan in zijn boek Het Einde van Amerika. 
Kaplan spreekt niet over steden maar over pods.938 
  In de tweede plaats is het typerende van de nieuwe vertstedelijking dat deze pods 
volgens Kaplan opereren als oude stadsstaten. In feite wil men niets meer te maken 
hebben met de nationale overheid maar regelt men alles, zoals watervoorziening, 
elektriciteit, bestrating en bescherming zelf. Het laat zich raden dat afgevaardigden uit 
zulke gebieden alleen als mandaat hebben op te komen voor lokale belangen. Nationale 
en regionale belangen en vooral de bijbehorende belastinggelden die daarvoor moeten 
worden afgedragen kunnen nauwelijks nog op steun rekenen. Zo kan het voorkomen 

                                         
934 Zie voor de opkomst van de hightech-industrie in het Zuiden, Zuidwesten en het Westen in Bishop, The Big Sort, p. 134. 
935 Garreau, Joel (1992) Edge City: Life on the Frontier. New York: Anchor Books. 
936 Zie voor cijfers van groei van de steden onder andere de website van het Bureau van de Amerikaanse Census: 
www.Census.gov. 
937 Zie in Herbers, The New Heartland. Deze stelling is ook de ondertitel van zijn boek. 
938 Kaplan, Het einde van Amerika, p. 119-120. 

http://www.census.gov/
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dat een staat als Californië aan de rand van een faillissement staat omdat de inwoners 
keer op keer tegen belastingverhoging hebben gestemd.939 
 
Zoals we gezien hebben sloot volgens Herbers het type van verstedelijking, de 
industrialisatie en de etnische smeltkroes, in het Noorden in de periode tussen het einde 
van de 19de eeuw en het midden van de 20ste eeuw goed aan bij het fordisme. In het 
moderne Zuiden is hiervan volgens hem geen sprake meer.940 Herbers wijst op het 
directe verband tussen deze nieuwe vorm van verstedelijking en het opkomende 
conservatisme en individualisering. Het is ook niet voor niets dat in dit verband wordt 
gesproken over de urban frontier, zoals bijvoorbeeld in de ondertitel van het boek van 
Garreau tot uiting komt. 
  De groei van deze nieuwe stedelijke gebieden vindt plaats in de regio‟s waar de frontier-
mentaliteit van de backwoodsmen altijd dominant is geweest en de manier waarop de 
verstedelijking zich voltrekt komt in hoge mate overeen met de backwoodsmen-mentaliteit 
zoals eerder beschreven.941 Kaplan gaat zelfs zover dat volgens hem deze manier 
waarop mensen tegenwoordig wonen niet meer of minder betekent dan dat de 
Verenigde Staten nauwelijks nog gezien kunnen worden als een nationale staat.942 
  Door de bevolkingstoename in het Zuiden zijn de demografische verhoudingen tussen 
het Noorden en het Zuiden gewijzigd.943 Tussen 1970 en 1990 groeide de bevolking van 
de elf oude zuidelijke Confederate staten met 40 procent – meer dan 20 miljoen mensen. 
Deze toename was twee keer zo hoog als in de rest van het land. In 1970 waren deze 
zuidelijke staten goed voor ongeveer een kwart van de totale bevolking. Tegenwoordig 
is de regio die het Bureau van de Census rekent onder het Zuiden goed voor een derde 
van de bevolking.944 
  Allereerst is er sprake van een grotere natuurlijke bevolkingstoename in de 
Republikeinse staten van het Zuiden, Zuidwesten en Midwesten. New York Times 
columnist David Brooks spreekt hierbij over wat hij een „natalist movement‟ noemt. 
Brooks stelt dat in het Zuiden “personal identity is defined by parenthood. They are 
more spiritually, emotionally and physically invested in their homes than in any other 

                                         
939 De waterscheiding die men in de literatuur aangeeft waar het gaat om een totaal nieuwe vorm van hoe burgers omgaan 
met hun woongebied is de zogeheten tax-revolt van Howard Jarvis in 1978 in Orange County in Californië. Jarvis voerde 
overigens als lobbyist in dienst van projectontwikkelaars en grootgrondbezitters actie om de vermogensbelasting naar 
beneden te krijgen. Uiteindelijke resulteerden zijn inspanningen in een reductie van deze belasting van maar liefst 57 
procent. De gevolgen waren enorm. Het initiatief van Jarvis vond in de hele Verenigde Staten navolging en de inkomsten 
van de regionale overheid liepen zodanig terug dat op allerlei overheidsvoorzieningen moest worden bezuinigd. In het geval 
van Californië zijn de gevolgen zo desastreus dat zelfs van een faillissement van de staat kan worden gesproken. Een andere 
bijkomstigheid is dat van de door Jarvis aangekondigde verlaging van huren niets terecht is gekomen. Zie voor deze tax-
revolt van Jarvis onder andere in Kaplan, Het einde van Amerika. 
940 Herbers, The New Heartland, pp. 81-101. 
941 Zie in Garreau, Edge City. 
942 Herbers, The New Heartland , pp. 81-101. Zie ook in Kaplan, Het einde van Amerika. 
943 Volgens de Statistical Abstract of the United States of America 1996 zag de lijst van de tien snelst groeiende staten er in 
termen van bevolkingsgroei zo uit: Nevada, Arizona, Colorado, Utah, Washington, New Mexico, Georgia – de enige staat 
aan de Oostkust – Oregon en Texas. Kaplan, Het Einde van Amerika, p. 12. 
944 Applebome, Peter (1996) Dixie Rising: How the South is Shaping American Values, Politics, And Culture. San Diego/New 
York/London: Harcourt Brace & Company, p. 8. 
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sphere of life, having concluded that parenthood is the most enriching and elevating 
thing they can do.”945 
  De belangrijkste oorzaak voor de toename van de bevolking is echter de nationale 
migratie en de eerder beschreven toestroom van nieuwe immigranten na 1964 die 
vooral naar de zuidelijke staten trokken. Zo is er de laatste decennia sprake van een 
omgekeerde migratie. In plaats van dat mensen uit het „arme‟ Zuiden naar het „rijke‟ 
Noorden trekken, valt de laatste decennia een tegengesteld patroon waar te nemen. 
Alleen al in 1990 en 1991 trokken 370.000 mensen uit het Noordoosten naar het 
Zuiden.946 
 
Volgens Thomas Frank heeft de interne migratie grote gevolgen voor de toenemende 
dominantie van de zuidelijke waarden en normen. Mensen trokken en trekken vooral 
vrijwillig naar het Zuiden en sluiten zich daarbij aan bij een cultureel bepaalde 
mentaliteit waarbij men zich thuis voelt.947 Dit geldt ook voor de nieuwkomers die na 
1964 met het aannemen van de Immigration Act weer de mogelijkheid hebben gekregen 
om naar de Verenigde Staten te emigreren. Veel van deze nieuwkomers vestigen zich in 
het Zuiden. Ze doen dit daarbij niet alleen omdat in die regio de beste kansen liggen 
maar vooral ook omdat de invulling van „de Amerikaanse droom‟ in het Zuiden 
grotendeels overeenkomt met hun eigen motivatie en culturele identiteit.  Kevin Phillips 
geeft aan hoe snel de nieuwe migranten zich aanpasten aan de waarden van het Zuiden. 
Zo schrijft Philips dat “studies suggest that northerners moving to the South frequently 
join in.”948 
  In dit verband is het vanuit het oogpunt van culturele identiteit van belang om te zien 
dat de oorspronkelijke grassroot-identiteit van noordelijke staten als Ohio, Indiana en 
Illinois voor een groot deel beïnvloed zijn door de backwoodsmen-cultuur die ook zo 
manifest is in de meer zuidelijke staten. De historische verklaring hiervoor is, zoals 
eerder aangegeven, dat veel van de eerste kolonisten via de Ohio-rivier vanuit het 
Zuiden deze staten hebben bevolkt. 
Deze overeenkomst in culturele achtergrond speelt op twee manieren een belangrijke 
rol. Allereerst assimileren veel blue collar workers uit het Noorden redelijk probleemloos 
in het Zuiden. 
  In de tweede plaats ligt hier ook de basis voor het ontstaan van de zogeheten Moral 
Majority. Deze Moral Majority is een coalitie tussen christelijk evangelistische culturele 
waarden en een populistische blue collar-ethiek uit de noordelijke industriestaten. 
  In beide gevallen kan de culturele oorsprong van deze coalitie worden teruggevoerd op 
de backwoodsmen-traditie. 
 
Phillips laat er geen twijfel over bestaan wat aanpassing aan de zuidelijke waarden 
betekent. De eerste vraag die aan nieuwkomers wordt gesteld is volgens hem „naar 

                                         
945 Geciteerd in Bishop, The Big Sort, pp. 54-55. 
946 Applebome, Dixie Rising, p. 9. 
947 Zie bijvoorbeeld in Frank, Thomas (2004) What‟s the Matter With Kansas? How Conservatives Won the Heart of 
America. New York: Metropolitan Books; zie ook in Schulman, From Cotton Belt to Sunbelt. 
948 Phillips, American Theocracy, p. 213. 



280 
 

welke kerk ze gaan.‟ Inburgeren in het Zuiden en aanpassen aan de geldende normen en 
waarden betekent volgens Phillips dan ook in de eerste plaats aanpassing aan de 
religieuze mores. Die mores worden grotendeels gedomineerd door de evangelistische 
en fundamentalistische christelijke gemeenschappen die vallen onder de Southern Baptist 
Convention en de in toenemende mate volgelingen trekkende diverse varianten van de 
pinkstergemeenschap.949 
 
Jacob Weisberg laat zien hoe de verschuiving van het politieke krachtenveld van het 
Noorden naar het Zuiden goed kan worden geïllustreerd aan de hand van het denken en 
doen van de Bush-familie. Zo gold grootvader Prescott Bush nog als een liberale 
Republikein. Zoon George Herbert Bush, de latere 41ste president van de Verenigde 
Staten en de vader van George W. Bush volgde zijn vader in zijn voetstappen: ook hij 
ging naar Andover en Yale, ook hij werd lid van het zeer selectieve dispuut Skulls & 
Bones en ook hij had politieke ambities. George Herbert Bush besloot echter in de jaren 
zestig van de vorige eeuw zijn geluk te beproeven in de booming olie-industrie van Texas. 
Hij maakte daar zijn fortuin en richtte zich vervolgens op een politieke carrière. Bush 
kwam echter nooit helemaal los van zijn eastern establisment-imago en werd zowel door de 
olie-nouveaux riche als door de lokale bevolking als een import-Yankee gezien. 
  George W. Bush wist zich al snel te ontrekken aan het imago van zijn vader. Natuurlijk 
moest de jonge George ook naar de prestigieuze scholen die zijn vader en grootvader 
hadden bezocht. Maar Bush jr. was uit ander hout gesneden. Hij was niet meer dan een 
middelmatige- en allesbehalve ambitieuze leerling. Bovendien moest Bush jr. niets 
hebben van het liberale en politiek correcte klimaat dat in de jaren zestig dominant was 
aan de universiteiten van de Oostkust. Bush jr. had er geen moeite mee om zich te 
voegen in de mentaliteit van het Zuidwesten. 
  Zijn aanpassing ging verder dan alleen oppervlakkig vertoon. Bush nam ook het geloof 
aan van de redneck backwoodsmen. Hij verliet de episcopaalse kerk van zijn familie en werd 
methodist en een reborn Christian. Opvallend was dat Bush als republikeinse nieuwkomer 
gouverneur wist te worden van Texas. Hij bleek daarna de ideale presidentskandidaat en 
werd in staat geacht een winnende coalitie achter zich te krijgen.950 

                                         
949 Phillips, American Theocracy. Dan T. Carter, auteur van onder andere Carter, Dan T. (1996, 2008 second edition) The 
Politics of Rage: George Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the Transformation of American Politics. Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, liet in een lezing aan de universiteit van Leiden (d.d. 17-11-2009) weten dat de sociale druk 
van zo‟n vraag niet moet worden onderschat. Zo zei Carter dat “de eerste keer komen leden van de plaatselijke kerk 
vriendelijk vragen „waarom ze je gemist hebben in de kerk op Zondag‟. Maar als men in de gaten krijgt dat je om meer 
principiële redenen niet van hun evangelistische gemeenschap deel wilt uitmaken kun je beter in een andere wijk gaan 
wonen.” 
950 Zie voor een boeiende en uitgebreide analyse van de geschiedenis van de familie Bush, de verschillende bloedgroepen en 
de onderlinge verhoudingen onder andere in Weisberg, Jacob (2008) De Bush tragedie: Een klassiek familiedrama van vader en 
zoon, broer en broer. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse van de verzuidelijking 
van de Bush-familie en daarbij vooral de aanpassing aan de zuidelijke waarden door president George W. Bush in Phillips, 
Kevin (2004) American Dynasty: Aristocracy, Fortune, and the Politics of Deceit in the House of Bush. London: Penguin Books. 
Newt Gingrich is een ander voorbeeld van een politiek kopstuk die als verpersoonlijking van de opkomende dominantie 
van de zuidelijke normen en waarden kan gelden. Gingrich was oorspronkelijk van presbyteriaanse achtergrond en afkomst 
uit Pennsylvania. Hij verhuisde echter naar Georgia en sloot zich daar aan bij de Southern Baptist Convention. Gingrich werd in 
1994 als leider van de Republikeinse meerderheid benoemd tot Speaker of the House. Zie voor Gingrich onder andere in 
Phillips, American Theocracy, p. 142. 
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7.2.3 De Great Backclash: De Culture War 

 
Peter Applebome stelt dat in de Verenigde Staten zich in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw steeds meer mensen, vooral in het Zuiden, afzetten tegen de gevolgen 
van de in hun ogen doorgeslagen modernisering en de liberale excessen van de jaren 
zestig. 
  Dan T. Carter laat in zijn boek From George Wallace to Newt Gingrich zien hoe de 
belangrijkste geschilpunten waarin deze reactie op modernisering zich uitten etniciteit 
en (seksuele) moraal waren. Vooral de „rassenkwestie‟ ziet Carter daarbij als 
doorslaggevend voor de opkomst van nieuw rechts. 951 
  Zoals eerder aangetoond verloor de Democratische partij, die onder Johnson zich had 
gecommitteerd aan de strijd van gelijke burgerrechten voor de Afrikaans-Amerikaanse 
bevolking, haar aanhang in het Zuiden. Hoezeer de etnische motieven een rol speelden 
bij de uittocht van de Dixiecrats wordt duidelijk uit de reden die senator „Cotton Ed‟ 
Smith uit South Carolina al in 1938 gaf als reden voor zijn afkeer van de nieuwe koers 
die de Democratische partij onder Roosevelt had ingezet. „Cotton Ed‟ gaf als reden op 
dat “[When a] slew-footed, blue-gummed, kinky-headed Senegambian … started 
praying … I started walking, and as I … walked … it seemed to me that old John 
Calhoun leaned down from his mansion in the sky and whispered … you did right 
Ed.”952 
  Een ander punt was volgens Carter de verschillen in opvatting over vooral seksuele 
moraal. Carter wijst er bijvoorbeeld op hoe streng tot het midden van de jaren zestig de 
regelgeving was op het gebied van expliciet seksuele uitingen in films. In de jaren zestig 
trad hier grote verandering in op. Met uitzondering van het tonen van full frontal nudity 
werd in die periode ieder ander taboe geslecht. De verschillen hoe hier mee omging in 
het liberale Noordoosten en Westen in vergelijking met de manier waarop men de 
lossere zeden bekeek in het traditionele Zuiden, Zuidwesten en Midwesten waren 
enorm.953 Onderwerpen als bijvoorbeeld homoseksualiteit waren in die laatste regio‟s 
onbespreekbaar, terwijl in de steden als New York en vooral San Francisco de 
homobeweging niet alleen „uit de kast kwam‟ maar ook actief naar politieke invloed 
streefde. 
  De meest heftige strijd werd uiteindelijk gevoerd om de legalisering of juist het 
tegengaan daarvan van abortus. De grote waterscheiding hierbij was de uitspraak van 
het hooggerechtshof in de zaak Roe versus Wade, uit 1973. Deze uitspraak betekende de 
facto dat abortus legaal werd verklaard. Voor de Moral Majority met haar streng religieuze 
pro life-uitgangspunt was dit onacceptabel. De reactie op deze uitspraak was dan ook 
ongemeen fel en leidde tot een onverzoenbare kloof tussen de opvattingen van de 
liberals en de christelijke fundamentalisten. 
 

                                         
951 Zie in Carter, The Politics of Rage. 
952 Geciteerd in Applebome, Dixie Rising, p. 103. 
953 Carter in zijn lezing „Saving Souls and Counting Votes: Evangelical Religion and the Rise of Reagan-Bush 
Conservatism‟, d.d. 17-11-2009, Universiteit Leiden. 
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Thomas Frank noemt de reactie van mensen die zich afzetten tegen modernisering „the 
Great Backlash.‟ Hij omschrijft dit fenomeen als “a style of conservatism that first came 
snarling onto the national stage as a response to the partying and protests of the late 
sixties.”954 Dat protest uitte zich ook in stemgedrag. Terwijl in de staten die zich 
grotendeels aanpasten aan de ontwikkelingen die de modernisering met zich meebracht 
men vooral met het verstand stemde en daarbij materiële overwegingen de doorslag liet 
geven, was deze situatie anders in de staten waar men grote moeite had met de gevolgen 
van de maatschappelijke modernisering. In die staten ging men meer en meer stemmen 
op basis van culturele waarden en normen. Frank schrijft hierover dat “the movement‟s 
basic premise is that culture outweighs economics as a matter of public concern (…) 
On those grounds it rallies citizens who would have been reliable partisans of the New 
Deal to the standard of conservatism. (…) Thus the primary contradiction of the 
backlash: it is a working-class movement that has done incalculable, historic harm to 
working-class people.”955 
  Tony Judt stelt in zijn boek Ill Fares the Land hoezeer de gewone blue collar Amerikanen 
in hun stemgedrag sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw culturele waarden hebben 
laten prevaleren boven hun objectieve belangen. Judt laat zien hoe uit meerdere studies 
blijkt dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw de inkomensongelijkheid steeds 
groter is geworden en de sociale voorzieningen stelselmatig zijn uitgehold. Zo schrijft 
Judt dat “contrast 1968, when the CEO of General Motors took home, in pay and 
benefits, about sixty-six times the amount paid to a typical GM worker. Today the CEO 
of Wal-Mart earns nine hundred times the wages of his average employee.”956 
  Judt laat verder zien dat “the United States has not always been at odds with the rest 
of the modern world (…) Democratic-led Congresses of the „60s created food stamps, 
Medicare, the Civil Rights Act, Medicaid, Headstart, the National Endowment for the 
Humanities, the National Endowment for the Arts and the Corporation for Public 
Broadcasting.”957 Maar zoals Judt stelt geheel in strijd met de objectieve belangen van 
het gross van de bevolking “over the past thirty years we have thrown all this away.”958 
 
Phillis-Fein geeft aan hoe de afkeer van veel mensen tegen de waarden die in de jaren 
zestig dominant waren geworden naar voren kwam in de verkiezingsstrijd van 1964. 
Tijdens die campagne om het presidentschap nam de ultra-rechtse politicus Barry 
Goldwater het op tegen de zittende president Johnson. Johnson won overduidelijk en 
daarmee leek de aanval van rechts op niets uitgedraaid. Een aantal kanttekeningen is 
daarbij echter te maken. 
  Allereerst laat Phillips-Fein zien hoe Goldwater werd gesteund door de 
maatschappelijke elite uit het kamp van degene die zich tegen de New Deal hadden 
gekeerd. Typerend daarbij was ook hoezeer Goldwater naar voren werd geschoven als 

                                         
954 Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 5. 
955 Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 6. 
956 Judt, Tony (2010) Ill Fares The Land. New York: The Penguin Press, p. 14. Zie voor andere cijfers over de toenemende 
inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw onder andere in Meeropol, 
Surrender. 
957 Judt, Ill Fares The Land, p. 32. 
958 Judt, Ill Fares The Land, p. 13. 
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kampioen van de backwoodsmen. Zo schrijft Phillips-Fein dat “they portrayed him as an 
honest, rugged southwesterner, tanned and handsome, as befitted the clichés. Even his 
character flaws – his rigid, simplistic division of the world into good and evil, his 
tendency to speak straight regardless of the circumstances or the feelings of others – 
seemed the natural result of his frontier upbringing.”959 
  Minstens even belangrijk als het zorgvuldig gecreëerde imago van Goldwater was dat 
hij met zijn culturele waarden wel degelijk appelleerde aan een grassroot-verlangen naar 
andere tijden. De campagne van Goldwater werd dan ook gedragen door veel 
vrijwilligers die zich voor zijn zaak inzetten en Goldwater wist bij zijn kandidaatsstelling 
voor de Republikeinse partij bijna het hele Zuiden achter zich te krijgen.960 
  De manier waarop culturele waarden en symboliek werden ingezet, werd later nog eens 
dunnetjes overgedaan bij de verkiezingscampagnes van Ronald Reagan en George W. 
Bush. Hierbij was niet het belangrijkste of de frontier-afkomst van deze kandidaten op 
werkelijkheid berustte maar of het werd geaccepteerd door de achterban.961 
 
Bij de verschillen in reactie op de modernisering is religie - en dan vooral de 
evangelistische en fundamentalistische varianten daarvan in zowel het protestantisme als 
ook in het katholisme - de voornaamste mobiliserende kracht voor wat zich aan de 
rechterkant van het politieke spectrum afspeelde. 
  Hier komt een van de grote tegenstellingen tussen de ontwikkeling van de culturele 
identiteit in de Verenigde Staten en de andere westerse industriële landen aan de orde. 
Zo toonde Ronald Inglehart in zijn studie Culture Shift in Advanced Industrial Society aan 
dat alle industriële landen een ontwikkeling doormaakten waarbij een vergelijkbare 
relatie was tussen aan de ene kant de mate van groeiende economische welvaart en aan 
de andere kant de toenemende mate van individuele autonomie die zich uitte in het 
breken met vastgeroeste tradities.962 
  Het enige land dat daarbij een uitzondering vormde, waren en zijn de Verenigde 
Staten. Allereerst blijft het land in zijn geheel achter bij de andere industrielanden in die 
zin dat er een veel lagere vorm van individuele autonomie is gemeten dan op basis van 
de economische welvaart zou mogen worden verwacht. Dit beeld dient echter 
genuanceerd te worden als we kijken naar verschillende groepen in de Verenigde Staten. 
Meer dan in andere landen kent de Verenigde Staten namelijk een tweedeling, waarbij 
voor delen van de samenleving bovenstaande relatie wel is aan te geven en anderzijds 
voor grote groepen juist niet. 
  De belangrijkste reden die in de literatuur wordt aangegeven voor deze afwijking van 
de Verenigde Staten is de grote invloed van religie in het land. Zo schrijft bijvoorbeeld 
Bill Bishop in zijn boek The Big Sort dat „the post-materialist culture shift has also been 

                                         
959 Phillips-Fein, Invisible Hands, p. 117. 
960 Zie voor de enorme steun van Goldwater in het Zuiden bij zijn kandidaatsstelling als presidentskandidaat voor de 
Republikeinse partij in Carter, The Politics of Rage, pp. 218-222. 
961 Over Goldwater schrijft Phillips-Fein dat “far from being a frontiersman, Barry Goldwater was a member of the 
Phoenix upper crust. He was not an entrepreneur but the son of a boss.” Zie hiervoor in Phillips-Fein, Invisible Hands, p. 
117. Ronald Reagan was dan weliswaar niet van rijke komaf maar zijn imago van cowboy berustte volledig op zijn verleden 
als acteur in westerns. 
962 Inglehart, Ronald (1990) Culture Shift in Advanced Industrial Society. New Jersey: Princeton University Press. 
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filtered through America‟s unusually strong religious traditions. So while some of 
Americans have adopted more European styles of self-expression, others have found 
new meaning - what has eventually become political meaning - in fundamentalist or 
Evangelic Christianity. Once free from the discipline demanded by economic scarcity, 
people began to define themselves by their values and that altered what it meant to be 
either a Democrat or a Republican.”963 
 
De tegenstellingen in de manier waarop men in de Verenigde Staten reageerde op 
maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot wat in de literatuur een culture war is 
gaan heten. James Davison Hunter, een van de eerste die dit begrip introduceerde, 
schrijft hierover dat “the cleavages at the heart of the contemporary culture war are 
created by what I would like to call the impulse toward orthodoxy and the impulse toward 
progressivism.”964 
  Het uitgangspunt dat de Verenigde Staten geconfronteerd werden met een culture war 
betekende een belangrijke breuk met het idee dat binnen de Verenigde Staten één 
culturele traditie en één gemeenschappelijk credo door iedereen werd gedragen. Zo 
schrijft Hunter dat “the source of the conflict is found in different moral visions. For 
this reason, it would be a mistake to view the culture war as merely a social referendum 
on (…) presidents and their political legacies. The cleavage runs much deeper.”965 
  Hunter werkt dit punt verder uit door te stellen dat “the end to which these hostilities 
tend is the domination of one cultural and moral ethos over all others. Let it be clear, 
the principles and ideals that mark these competing systems of moral understanding are 
by no means trifling but always have a character of ultimacy to them. They are not 
merely attitudes that can change on a whim but basic commitments and beliefs that 
provide a source of identity, purpose, and togetherness for the people who live by 
them.”966 
  Hunter voegt daaraan toe dat “the power to define reality is not an abstract power. 
(…) nothing less is at stake than a sense of justice and fair play, an assurance that life is 
as it should be, indeed nothing less is at stake than a way of life. And because the 
conflict ultimately involves a struggle for power, a variety of other tangible factors are 
invariably involved, including money  (a great deal of it), reputation, livelihood, and a 
considerable array of other resources. To be sure, cultural conflict is serious 
business.”967 
 

                                         
963 Zie in Bishop, The Big Sort, pp. 84-87. Hier zien we ook het grote verschil tussen aan de ene kant de afname van 
lidmaatschap van de traditionele kerkgemeenschappen zoals de gematigde methodisten, de episcopalen, de niet-
conservatieve katholieken, de presbyterianen en de oorspronkelijke puriteinse congregationalisten en aan de andere kant de 
enorme toename van de evangelistische en fundamentalistische kerkgemeenschappen in de Verenigde Staten. Zie hiervoor 
in Finke, The Churching of America, p. 246. 
964 Hunter, James Davidson (1991) Culture War: The Struggle to Define America: Making Sense of the Battles over Family, Art, 
Education, Law, and Politics. New York: Basic Books, p. 43. Zie voor een uitwerking van het debat over het wel of niet 
bestaan van de culture war in Hunter, James Davidson and Wolfe, Alan (2006) Is There a Culture War?: A Dialogue on Values 
and American Public Life. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 
965 Hunter, Culture War, p. 48. 
966 Hunter, Culture War, p. 42. 
967 Hunter, Culture War, pp. 52-53. 
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De meest fundamentele kwesties die in de culture war naar voren kwam waren in feite de 
vragen „wie zijn wij?‟ en „wat is de culturele identiteit van Amerika?‟ Auteurs als Samuel 
P. Huntington deden pogingen om aan te geven dat een overkoepelende identiteit wel 
degelijk bestaat, maar hun uitgangspunten waren eerder normatief van aard dan dat zij 
een heldere omschrijving gaven van de werkelijkheid. 
  In de politiek was men heel wat minder terughoudend. Zo stelde Newt Gingrich vast 
dat Democraten “the enemy of normal Americans” waren.968 En niet alleen waren zij de 
vijand, mensen die op de democratische partij stemden hadden ook „niet het recht om 
zich Amerikaan te noemen.‟ Richard Bond, de voorzitter van de Republican National 
Committee zette in 1992 de zaken op scherp door te zeggen dat “we are America (…) 
those people are not.”969 
  In datzelfde jaar gaf de aartsconservatieve Republikein Pat Buchanan in zijn „culture 
war speech‟ tijdens de Republikeinse Conventie aan hoe volgens hem de verhoudingen 
lagen. Buchanan zei: “My friends, this election is about much more than who gets what. 
It is about who we are. It is about what we believe. It is about what we stand for as 
Americans. There is a religious war going on in our country for the soul of America. It 
is a culture war, as critical to the kind of nation we will one day be as was the Cold War 
itself. And in that struggle for the soul of America, Clinton and Clinton are on the other 
side, and George Bush is on our side.”970 
 
De conclusie die uit bovenstaande analyse kan worden getrokken is dat binnen Amerika 
verschillende waardestelsels bestaan, dat die er altijd al geweest zijn en dat er een harde 
strijd werd gevoerd om de culturele dominantie van het ene stelsel boven het andere. 
Een strijd die niet alleen om cultuur ging maar ook om de legitimering van strategische 
besluitvorming over onderwerpen die zowel betrekking hadden op nationaal als 
internationaal beleid. 
 
 

7.2.4 De Opkomst en de Rol van de Neoconservatieven 

 
Vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft zich een 
belangrijke ontwikkeling voorgedaan in academische en beleidsadviserende kringen. 
Richard Hofstadter laat in zijn boek Anti-Intellectualism in American Life zien dat tot aan 
de jaren zestig sociologie en politicologie nog vooral het domein van de liberals was. Zij 

                                         
968 Geciteerd in Frank, What‟s the Matter With Kansas?, p. 13. 
969 Geciteerd in Westen, The Political Brain, p. 392. 
970 Geciteerd in Westen, The Poltical Brain, p. 392. Natuurlijk waren en zijn er ook wel gematigde geluiden te horen, zoals 
bijvoorbeeld in het boek Common Ground: How to Stop the Partisan War That is Destroying America, van Carl Thomas en Bob 
Beckel, maar die wogen niet op tegen geschriften die op een fanatieke manier de publieke opinie bespeelden met de 
mededelingen dat de Verenigde Staten in crisis waren en dat de scheidslijn us against them was. Een typerend voorbeeld van 
deze voorstelling van zaken is te vinden in het pamfletachtige boek van Peter Kreeft met de weinig verhullende titel How to 
Win the Culture War? Met als ondertitel: A Christian Battle Plan for a Society in Crisis. 
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bedienden zich daarbij volgens Hofstadter „van een schijnbaar objectief jargon en 
claimden de wijsheid en de waarheid in pacht te hebben.‟971 
  In de jaren zestig en zeventig kwam echter een groep intellectuelen en 
beleidsmedewerkers naar voren die afstand nam van de linkse ideologie. Het typerende 
van deze neoconservatieven was dat ze etnisch gezien niet behoorde tot de traditionele 
wasp-elite en dat de leden bestonden uit voormalige liberale en zelfs uitgesproken linkse 
denkers. Zo waren neoconservatieve kopstukken als Nathan Glazer en Daniel Patrick 
Moynihan in de jaren zestig vooraanstaande leden van de Democratische partij en was 
Irving Kristol, één van de andere leiders van de beweging, in zijn jeugd zelfs trotskist 
geweest. 
  Een ander kenmerk van de neocons was dat ze, in tegenstelling tot populistisch rechts of 
christelijk rechts, geheel op de hoogte waren van het jargon van de sociale 
wetenschappen. Deze groep neocons zou een belangrijke stempel gaan drukken op de 
formulering van het buitenlandsbeleid van de regering-Bush jr.. 
  Seymour Martin Lipset geeft in zijn boek American Exeptionalism een helder overzicht 
van de oorsprong en de uitgangspunten van de neoconservatieven. Zo toont Lipset aan 
dat de roots van de neoconservatieven zijn terug te voeren tot linkse liberals en meer door 
het communisme geïnspireerde denkers.972 
  De tegenstelling tussen de verschillende groeperingen van links kwamen in eerste 
instantie naar voren in de manier hoe men tegen Stalin aankeek. Terwijl vooral na de 
Tweede Wereldoorlog veel linkse liberals afstand namen van de politiek van Stalin bleef 
een deel van de communistisch georiënteerde linkse intellectuelen Stalin nog een tijd 
trouw. Tijdens de anti-communistische heksenjacht onder McCarthy in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw bleek hoezeer links verdeeld was. De anti-Stalinisten steunden 
McCarthy terwijl de communisten in het defensief werden gedwongen. Deze strijd 
binnen links werd vervolgens nog een keer herhaald tijdens de Vietnam-oorlog. De 
Socialistische Partij, viel uiteen in de Democratic Socialists die fel tegen de oorlog ageerden 
en de Social Democrats USA die vooral uit angst voor het communisme voorstander 
waren van de oorlog. Het was vervolgens de leider van de Democratic Socialists die de 
Social Democrats USA uitmaakte voor „neoconservatieven.‟ 
  Lipset geeft aan hoe die term onderdeel is geworden van het spraakgebruik maar ook 
hoe hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst van de doelstellingen van de initiële 
leiders. Lipset schrijft hierover dat “many in the United States and elsewhere assumed 
that neoconservatives were hard-line right-wingers on domestic as well as on foreign 
issues, in spite of the fact that almost all of them remained supportive of welfare 

                                         
971 Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life, p. 39. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen traditioneel conservatieve 
intellectuelen waren maar deze speelden in de academische wereld en in beleidsadviserende organen nauwelijks een rol. Zie 
voor de geschiedenis van het conservatieve, intellectuele erfgoed onder andere het standaardwerk Nash, George H. (1976, 
2008) The Conservative Intellectual Movement in America: Since 1945. Wilmington (Delaware): ISI Books. Zie voor een goede 
samenvatting van de verschillende bloedgroepen binnen het conservatieve denken eveneens Veldman, Spierballentaal & 
cowboylaarzen. 
972 Zie in Lipset, American Exceptionalism. Een uitgebreide beschrijving van de invloed van de neoconservatieven op het 
beleid van de regering van George W. Bush is te vinden in Mann, James (2004) Rise of the Vulcans: The History of Bush‟s War 
Cabinet. London: Penguin Books. 
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planning and New Deal policies.”973 Hun leiders in die tijd waren Hubert Humphrey, 
Henry Jackson en Daniel Patrick Moynihan. 
  De neoconservatieven werden in de jaren zeventig omarmd door de Republikeinen. 
Zoals Lipset schrijft: “Neoconservatives were invited to write for conservative 
magazines, speak to their meetings, and work for their think tanks. Since 
neoconservatives‟ strongest passions were reserved for their opposition to the Soviets 
and communists and they were concerned that most American liberals had become 
appeasers, they welcomed an alliance with hard-line foreign policy conservatives.”974 
  In de jaren zeventig blijven de meeste neoconservatieven nog grotendeels trouw aan 
de Democratische partij. Zo steunden de meeste vertegenwoordigers van deze groep 
Henry Jackson bij zijn poging in 1976 om tot presidentskandidaat gekozen te worden. 
  Jimmy Carter versloeg Jackson echter. Eenmaal president passeerde Carter invloedrijke 
neoconservatieven zoals Jeane Kirkpatrick, Richard Perle en Nathan Glazer waar het 
ging om de benoeming van nieuwe beleidsmedewerkers. 
  In 1980 maakte Ronald Reagan dankbaar gebruik van de frustratie die de 
neoconservatieven hadden over de politiek van Carter.975 De neocons werden gevraagd 
voor beleidstaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlandsbeleid. Geen van 
de neocons kwam op posities terecht die iets te maken hadden met het economische 
laissez faire-beleid dat de regering Reagan voorstond. De reden hiervoor is dat de neocons 
op economisch gebied niet tot het kamp behoorden van de grondleggers van de 
zogeheten Reagonomics zoals Friedrich Hayek of Milton Friedman. 
  Critici van de neoconservatieven uit het rechtse kamp stelden dan ook dat “the 
neoconservatives are not really conservatives, but welfare-state liberals and Wilsonian 
internationalists (...) importing liberal ideas within the conservative movement and 
seeking to transform conservatism into something quite different: a kind of 1940s anti-
Communist liberalism more suitable to Harry S. Truman than to Robert Taft or Barry 
Goldwater.”976 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw begint men de term neoconservatieven op een 
veel ruimere manier te gebruiken. Lipset schrijft hierover dat “the label has since been 
used to describe a wide range of traditional conservatives in the United States and 
abroad who are classically liberal and anti-statists on domestic issues and hard-liners on 
foreign policy (…).”977 
  Volgens James Mann bestaat de groep van belangrijkste beleidsadviseurs tijdens de 
regeringsperiode van zowel George H. Bush als van zijn zoon George W. Bush uit een 
combinatie van neoconservatieven zoals Lipset die beschrijft en andere uiterst rechtse 

                                         
973 Lipset, American Exceptionalism, p. 193. 
974 Lipset, American Exceptionalism, p. 194. 
975 Veel neoconservatieven die later een belangrijke rol gingen spelen in het direct of indirect vormgeven van het 
buitenlandsbeleid van George W. Bush, zoals Richard Perle, Jeane Kirkpatrick, Carl Gersham, Norman Podhoretz, Max 
Kampleman, Michael Novak en William Kristol, werden in die tijd persoonlijk door Reagan gevraagd voor beleidsfuncties. 
Zie in Lipset, American Exceptionalism, p. 195. 
976 Geciteerd in Lipset, American Exceptionalism, p. 197. 
977 Lipset, American Exceptionalism, p. 200. 
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republikeinen met vooral banden met het militair-industrieel complex en de 
energiesector.978 
  In termen van culturele identiteit zijn die verschillen van fundamenteel belang. De 
neoconservatieven komen vooral voort uit de eerder beschreven generatie migranten 
waarvan de leden geworsteld hebben met hoe om te gaan met het proces van 
gedwongen assimilatie of Americanization. De paradox van de manier waarop de leden 
van deze groep met dat proces omgingen is dat ze zowel ideologische uitgangspunten 
van Trotski hebben onderschreven die in tegenspraak lijken te zijn met de waarden van 
het Amerikaanse credo als dat ze zich hebben ontpopt als felle voorvechters van het 
Amerikaanse waardesysteem. 
  De neoconservatieven claimen waar het gaat om de rol het buitenlandsbeleid van de 
Verenigde Staten niet alleen dat het land rechten heeft om die waarden aan de rest van 
de wereld op te leggen maar zelfs dat men de plicht heeft om dit te doen. Volgens 
Walter Russell Mead moeten we de traditionele neoconservatieven zien als „revival-
Wilsonianen‟ avant la lettre. Het zijn mensen met een messiaanse roeping. Cheney en 
Rumsfeld karakteriseert Mead daarentegen als neo-Hamiltonianen die materiële 
belangen nastreven. Dick Cheney en Donald Rumsfeld moeten volgens Mead dan ook 
niet gezien worden als neoconservatieven.979 
  Over Rumsfeld schrijft James Mann dat “during the following three decades Rumsfeld 
came to be viewed as an ardent hawk, as champion of military power. Those 
perceptions do not fit the early phases of his career, when, as a fervent proponent of 
domestic reform he was a moderate to liberal force within the Reagan administration. 
His dovish views matched his political ambitions: the war was unpopular, and 
Rumsfeld, as an adviser on domestic policy, had no personal or professional stake at 
winning it. Indeed, Rumsfeld, who throughout his government career seemed to relish 
bureaucratic combat, may have viewed Vietnam as an issue on which he could challenge 
Kissinger‟s primacy within the government (something Rumsfeld once again did with 
greater success in his more hawkish guise during the Ford Administration.)”980 
  Jacob Weisberg voegt daaraan toe dat “Cheney geen neocon was. Hij had geen links 
verleden, was niet joods en had de kijk van een nationalistische ijzervreter op het 
buitenlandsbeleid, niet van een vrijheid brengende idealist.”981 
  James Mann beschrijft Cheney in zijn boek The Rise of the Vulcans als “self described 
and proud-of-it hawk (…) who never met a weapons system he didn‟t vote for.”982 Maar 
Cheny was volgens Mann geen Wilsoniaanse idealist, want als onderminister van 
Defensie in de regering van Bush Sr. “was Cheny particulary resistant to change.”983 
Ook zag hij na de ineenstorting van de Sovjet Unie noch de noodzaak noch de 
mogelijkheid om een heel nieuw beleid te formuleren en bleef hij de strategische 

                                         
978 Mann heeft het over de Vulcans, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor het formuleren en uitvoeren van het 
buitenlandsbeleid. Onder deze Vulcans schaart hij Condoleeza Rise, Richard Armitrage, Colin Powell, Paul Wolfowitz, Dick 
Cheney en Donald Rumsfeld. Zie in Mann, Rise of the Vulcans. 
979 Zie voor een omschrijving van deze revival-Wilsonianen en de neo-Hamiltonianen in Mead, Amerika en de Wereld, pp. 
108-109. 
980 Mann, Rise of the Vulcans, p. 4. 
981 Zie voor deze karakterschets van Cheney in Weisberg, De Bush tragedie, p. 209. 
982 Mann, Rise of the Vulcans, p. 200. 
983 Mann, Rise of the Vulcans, p. 201. 
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doelstellingen van een internationaal beleid zien binnen de verhoudingen van de Koude 
Oorlog. Brent Scowcroft geeft aan dat “Cheney was the most sceptical, holding the 
view that the changes [in Moscow] were primarily cosmetic and we should essentially do 
nothing.”984 
 
James Mann wijst er in zijn boek The Rise of the Vulcans op hoe Cheney en Rumsfeld in 
de jaren negentig van de vorige eeuw afstand namen van de door de realisten 
gedomineerde buitenlandsbeleid van de Republikeinse partij. De scheiding der geesten 
kwam volgens Mann naar voren in de nasleep van de eerste Golfoorlog in 1991. Bush 
sr. besloot na de nederlaag van het Iraakse leger in Koeweit op advies van adviseurs als 
Brent Scowcroft en Henry Kissinger de oorlog niet verder door te zetten en het regime 
van Saddam met rust te laten. De gevolgen waren dramatisch. De sjiiten die in het 
Zuiden van Irak in opstand kwamen in de verwachting dat zij daarbij door de 
Amerikanen zullen worden gesteund krijgen nul op het rekest. Uit angst voor 
destabiliteit in de regio lieten de Amerikanen de opstandelingen in de steek. 
Honderdduizenden werden vervolgens door de elite-troepen van Saddam afgeslacht. 
  Volgens Mann waren de neoconservatieven in de regering van Bush  woedend over de 
afloop van de oorlog. Zij zagen dit als een gemiste kans. Mann beschrijft vervolgens hoe 
Paul Wolfowitz en Lewis Libby, respectievelijk in de regering van George W. Bush 
onderminister van Defensie en stafchef van Dick Cheney, in 1992 een paper met als 
titel Defense Policy Guidance 1992-1994 schreven. In dit paper werd in grote lijnen het 
beleid van de neoconservatieven vastgelegd. De belangrijkste doelstelling van de 
buitenlandse politiek was “to prevent the reemergence of a new rival.” Maar de missie 
statement voor het beleid ging verder dan alleen het consolideren van de nieuwe 
machtspositie die de Verenigde Staten had verkregen na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie. In het stuk werd ook onomwonden gerept over dat “the United States must show 
the leadership necessary to establish and protect a new world order.”985 
  Dit beleid kan volgens Mann gezien worden als een invulling van uitgesproken 
universalistische principes over de rechten en plichten van de Verenigde Staten ten 
aanzien van het buitenlandsbeleid. In eerste instantie wordt het stuk nog afgewezen, 
maar het zal een blijvende invloed hebben op de formulering van het buitenlandsbeleid. 
Volgens Mann zijn de richtlijnen voor het buitenlandsbeleid van zowel de regering 
Clinton als die van George W. Bush terug te voeren op het rapport uit 1992. 986 

                                         
984 Geciteerd in Mann, Rise of the Vulcans, p. 201. 
985 Zie voor de verschillende versies van het document de website van The National Security Archive: 
www.gwu.edu/~nsarch/nukevault/ebb245/index.htm . 
986 Dit stuk wordt in de literatuur vaak aan Wolfowitz toegeschreven. De ontstaansgeschiedenis is echter iets complexer. 
Deze Defense Planning Guidance is een document dat iedere twee jaar door het minister van Defensie wordt geschreven als 
voorbereiding op de discussie over het defensie budget. Als Undersecretary of Defense for Policy was Paul Wolfowitz 
verantwoordelijk voor het opstellen van dit document. De bijzonderheid was echter dat het rapport deze keer samenviel 
met twee belangrijke gebeurtenissen. Allereerst was het het eerste Defense Guidance rapport dat verscheen na de val van de 
Sovjet-Unie en in de tweede plaats kwam het rapport uit na de eerste Golfoorlog. Beide gebeurtenissen vroegen om een 
antwoord op de vraag hoe de Verenigde Staten haar rol binnen de nieuwe machtsverhoudingen en in het bijzonder in het 
Midden-Oosten zagen en welke consequentie daaraan voor de Defensie-uitgaven moest worden verbonden. In eerste 
instantie gaf Wolfowitz de opdracht voor het schrijven van een draft aan zijn naaste medewerker, Lewis „Scooter‟ Libby. 
Libby speelde deze taak weer door aan Zalmay Khalilzad. Het was de ruwe versie van zijn rapport dat in maart rondging in 
het Pentagon, zonder dat Libby, laat staan Wolfowitz, het had gelezen. Het rapport werd eveneens doorgespeeld aan de 
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  Belangrijk is eveneens dat het stuk het moment aangeeft dat Cheney en Rumsfeld 
afstand nemen van het door de realisten beheerste beleid. Zo schrijft Mann hoe Cheney, 
die in 1991 nog tot het kamp van de realisten had behoort en zich eveneens tegen het 
steunen van de sjiieten had uitgesproken, het beleidsstuk van Wolfowitz omarmde. 
  Ook Rumsfeld sluit zich in die periode bij de neoconservatieven aan. Zo verschijnen 
beiden als ondertekenaars van het Project for the New American Century (PNAC) uit 1997. 
Dit platform kwam met een „Verklaring van Uitgangspunten‟ van de neoconservatieven. 
Deze verklaring was ondertekend door 25 vooraanstaande publieke figuren waaronder 
een groot aantal prominente neoconservatieven en toekomstige beleidsmedewerkers 
van president George W. Bush.987 
 
In september 2000 presenteerde het PNAC zijn grand stratey voor de manier waarop de 
Verenigde Staten zich als leider van de wereld dienden te manifesteren. Dit stuk met de 
titel Rebuilding America‟s Defenses kan gezien worden als de directe voorganger van het 
stuk National Security Strategy dat na de aanslagen van 11 september 2001 in juni van 2002 
uit de koker van de beleidsmedewerkers van Bush kwam.988 
  Dit document, dat officieel The National Security Strategy of the United States of America 
heet, is een volgens de wet verplicht stuk waarin de president de strategie voor de 
nationale veiligheid presenteert. Allereerst geeft het stuk op directe wijze uiting aan het 
idee dat het einde van de geschiedenis inderdaad is aangebroken. Zo staat te lezen dat 
“the great struggles of the twentieth century between liberty and totalitarianism ended 
with a decisive victory for the forces of freedom – and a single sustainable model for 
national success: freedom, democracy, and free enterprise.” 
  Het belang van deze paper was bovendien dat Bush hierin voor de eerste keer officieel 
uiting gaf aan zijn uitgangspunten van een preemptive strike.989 Zo staat te lezen dat “as a 
matter of common sense and self-defense, America will act against such emerging 
threats before they are fully formed. (…) History will judge harshly those who saw this 
coming danger but failed to act. In the new world we have entered, the only path to 
peace and security is the path of action.”990 
 
Volgens meerdere auteurs heeft ook president George W. Bush zelf een omslag 
gemaakt in het denken over buitenlandsbeleid. William Kristol, uitgever en 
hoofdredacteur van de neoconservatieve spreekbuis The Weekly Standard en samen met 

                                                                                                                                      
New York Times die delen ervan publiceerde. Het verhaal gaat dat Wolfowitz zich van het stuk distantieerde totdat zijn baas 
Dick Cheney het las en de conclusies en aanbevelingen vol enthousiasme onderschreef. Vervolgens trok Wolfowitz het 
stuk naar zich toe en kwam samen met Libby met een nieuwe definitieve versie die zelfs nog verder ging dan het stuk van 
Khalilzad. Dee versie werd uiteindelijk op 16 april 1992 openbaar gemaakt. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het 
ontstaan van de Defense Planning Guidance van 1992 onder andere in Mann, The Rise of the Vulcans, pp. 209-215. 
987 In haar missie statement van 3 juni 1997 zet de groep al direct stevig in. Zo stelt men dat “we seem to have forgotten 
the essential elements of the Reagan Administration‟s success: a military that is strong and ready to meet both present and 
future challenges; a foreign policy that bodly and purposefully promotes American principles abroad; and a national 
leadership that accepts the United States‟global responsibilities.” Zie de officiële website van de PNAC: 
www.newamericancentury.org/statementof principles.htm. 
988 Zie www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf. 
989 Zie onder ander in Clark, Wesley K. (2003) Moderne Oorlogen Winnen: Een Analyse van de Amerikaanse Geopolitiek. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, pp. 160-162. 
990 Zie www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf  
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Lawrence Kaplan auteur van The War on Iraq, stelt bijvoorbeeld dat Bush voor en tijdens 
zijn eerste presidentscampagne een neo-isolationist was. Hij wilde dat de Verenigde 
Staten zich zoveel mogelijk zouden terugtrekken van het internationale toneel. Pas na de 
terreuraanslagen van 11 september 2001 veranderde Bush van koers.991 
  Volgens Daalder en Lindsay was Bush echter niet de isolationist geweest waarvoor 
Kristol hem verslijt. Zij stellen dat de ambities ten aanzien van het buitenlandsbeleid 
van Bush in eerste instantie overeenkwamen met die van vrijwel alle andere belangrijke 
presidentskandidaten van na de Tweede Wereldoorlog van zowel de Democratische als 
de Republikeinse partij. Of in de woorden van Bush zelf: “Sommige mensen willen ons 
laten kiezen tussen Amerikaanse idealen en Amerikaanse belangen - tussen wie we zijn 
en hoe we ons moeten gedragen - maar die keuze is misleidend. De Verenigde Staten 
hebben een groots en lichtend ideaal: om deze periode van Amerikaanse invloed zo te 
gebruiken dat er generaties lang een democratische vrede zal heersen.” “Maar,” zo stelt 
Bush, “die invloed moet alleen worden toegepast als Amerikaanse belangen daarmee 
worden behartigd.”992 
  Volgens Daalder en Lindsay “kon iedereen die Bush tijdens de campagne op de voet 
volgde zien dat hij wel degelijk een samenhangende filosofie over buitenlandsbeleid 
uitdroeg. (…) Alles draaide om veiligheid, voorspoed en vrijheid.” Daalder en Lindsay 
concluderen dan ook dat “de doelen van het buitenlandsbeleid zeer behoudzuchtig 
zijn.” 
  Na de aanslagen van 9/11 verandert de houding van Bush. Net als bij Cheney leek er 
volgens Daalder en Lindsay sprake te zijn van “een persoonlijke metamorfose.” Of 
zoals een waarnemer het uitdrukte: “De reactie van Bush op 11 september was totaal 
tegengesteld aan, of in ieder geval dramatisch anders dan de positie die hij innam tijdens 
de verkiezingscampagne van 2000.” Na de aanslagen worden de beleidsdoelen volgens 
Daalder en Lindsay meer en meer gelijk gestemd aan die van de neocoservatieve agenda.  

993 
 
 

7.2.5 De Gevolgen van de Southernization voor de Politieke 
Machtsverhoudingen 

 
De interne verschuivingen van het economische krachtenveld en de daaruit 
voortvloeiende gewijzigde verhouding in bevolkingsaantallen tussen de verschillende 
regio‟s had grote gevolgen voor de politiek. Immers: het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden kent 435 zetels en iedere staat kent een aantal districten waar 
kiesmannen worden toegekend naar verhouding tot het aantal inwoners. 
  De verhouding van de kiesmannen per staat kan veranderen na iedere tienjaarlijkse 
Census. En dat is ook precies wat er is gebeurd. De bevolkingstoename in het Zuiden 
heeft als belangrijke politieke consequentie dat het Zuiden er meer afgevaardigden bij 

                                         
991 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 53. 
992 Daalder, Amerika ontketend, p. 54. 
993 Daalder, Amerika ontketend, pp. 53-57. 
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kreeg en zo automatisch ook meer leden in het kiescollege dat de president benoemt. 
Alle noordelijke staten daarentegen, zoals liberale staten als New York en 
Massachusetts, verloren zetels in het Huis van Afgevaardigden.994 Zo hebben de elf 
oude staten van de zuidelijke Confederatie, samen met Kentucky, momenteel 137 leden 
in het Huis van Afgevaardigden. Dat zijn er 17 meer dan in 1960. 
  Typerend is dat een kandidaat die bij hedendaagse verkiezingen dezelfde staten achter 
zich zou weten te krijgen als Richard Nixon in 1960 nu zou winnen in plaats van 
verliezen.995 
  De verschuiving van het economische en politieke zwaartepunt in de Verenigde Staten 
is goed terug te zien in de presidentsverkiezingen. Terwijl tussen president Andrew 
Jackson in 1828 en president Lyndon B. Johnson in 1968 geen president uit het Zuiden 
kwam, is die situatie de laatste veertig jaar precies omgekeerd. Sinds John F. Kennedy is 
er tot de verkiezing van Barack Obama geen president meer uit het Noorden gekozen. 
Dit geldt zowel voor de Republikeinen, zoals Richard Nixon, Ronald Reagan en George 
H. Bush, als voor de Democraten. Jimmy Carter was een gelovige baptist en gouverneur 
van Georgia. Bill Clinton kwam uit Arkansas en wist main stream Amerika achter zich te 
krijgen. De enige uitzondering was Gerald Ford, maar die is nooit gekozen. 
 
Diverse auteurs wijzen erop dat het de Republikeinen waren die de culture war in hun 
voordeel wisten te beslissen. Zij waren als partij in staat de politieke cultuur uit het 
Zuiden, Zuidwesten en de Midwestelijke staten achter zich te krijgen. Dat het juist de 
Republikeinen waren die het initiatief naar zich toetrokken in de culture war en de 
electorale meerderheid achter zich wisten te krijgen, wordt in de literatuur op 
verschillende manieren verklaard. 
  Een van de stellingen is dat de Republikeinse elite met alle middelen die zij tot haar 
beschikking had de strijd om het winnen van de kiezers zijn aangegaan. Bill Bishop 
schrijft over deze these dat “Democrats have argued that the elections of 2000 and 2004 
– and the concurrent polarization of the nation‟s politics – were the culmination of a 
forty-year effort by Republicans. The story goes like this: In the wake of the Barry 
Goldwater defeat in 1964, Republicans devised a grand scheme. They built a tightly 
wound, highly coordinated movement from the top down. Corporations and 
foundations paid for think tanks and advocacy groups, which supplied the movement 
with ideas and leaders.”996 
  De benadering van een gecoördineerde rechtse stellingname in de culture war staat ook 
centraal in het eerder vermelde boek Invisible Hands van Kim Phillips-Fein. Fein voert 
die strijd van een aantal captains of industry in samenwerking met rechtse economen zelfs 
terug tot het midden van de jaren dertig. Ook maakt zij melding van bewuste 

                                         
994 Naast een districtenstelsel kent de Verenigde Staten ook het principe van „the winner takes it all‟: de kandidaat die de 
meerderheid van de stemmen wint, krijgt alle kiesmannen van zo‟n district en uiteindelijk van de staat. Lokale belangen zijn 
hierdoor vaak doorslaggevend. Iedere staat heeft overigens een minimum van drie kiesmannen. Verder levert iedere staat 
twee senatoren, die zitting nemen in de Senaat. De Senaat heeft derhalve 100 leden. In 2010 wordt een nieuwe Census 
gehouden. Wederom zullen dan de zuidelijke staten kiesmannen winnen ten koste van het Noorden. De toewijzing van 
Senatoren, twee per staat, verandert overigens niet door de Census. Zie voor de verandering in de toewijzing van de 
kiesmannen en de gevolgen daarvan voor de politieke verhoudingen: www. census.gov.. 
995 Applebome, Dixie Rising, p. 9. 
996 Bishop, The Big Sort, pp. 31-33. 
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coördinatie van die strijd vanaf het begin van de jaren zeventig zoals weergegeven in de 
zogeheten Powell-memo. Hierbij doelt zij op een memo uit 1971 geschreven door Lewis 
Powell, lid van de Opperste Gerechtshof. Powell maakte in deze memo melding van het 
feit dat rechts zich moest wapenen tegen de aanval van links op het systeem van „free 
enterprise‟ en dat er niets meer of minder op het spel stond dan „survival of the 
American way of doing business.‟997 
  De doelbewuste aanval van rechts op het beleid van de New Deal-coalitie wordt echter 
door een aantal andere auteurs gerelativeerd. Men ontkent dan niet de Republikeinse top 
down-pogingen om met behulp van think tanks en andere vormen van georganiseerde 
beïnvloeding, zoals het inzetten van de media, hun agendapunten onder de aandacht 
van het electoraat te brengen. Maar als samenzweringstheorie kent deze benadering 
weinig bijval. 
  Opvallend is bijvoorbeeld dat Micklewaith en Wooldridge in hun studie The Right 
Nation, over de opkomst van Nieuw Rechts in de Verenigde Staten, de Powell-memo 
slechts zijdelings noemen.998 
  Bishop weerlegt deze top down-samenzwering eveneens en spreekt over de “legend of 
the Powell memo.”999 Hij stelt dat “the reality of the right is that there was no plan, just 
a lot of people writing their own memos and starting their own organizations – some 
succeeding, some failing, false starts, mergers, lots of money well spent, and lots of 
money wasted.” 1000 
 
Bishop geeft een andere benadering voor de overwinning van de Republikeinse partij in 
de culture war. Hij legt de nadruk op de grassroot-invloed in deze strijd en stelt dat 
“politics is bottom up as well. Society changes and politicians follow suit.”1001 Ook 
Harvey geeft aan dat de culture war niet alleen door middel van een top down-strategie 
werd gewonnen. Zo schrijft hij dat “the Republican Party needed, however, a solid 
electoral base i fit was to colonize power effectivly. It was around this time that the 
Republicans sought an alliance with the Christian right. The latter had not been 
politically active in the past, but the foundation of Jerry Falwell‟s „moral 
majority‟changed all that.”1002 
  Paul Bates wijst erop dat doorslaggevend in dit proces, waarbij de Republikeinen de 
culture war – en daarmee de verkiezingen naar hun hand wisten te zetten-, was dat de 
belangrijkste christelijke groeperingen zich sinds de kandidaatstelling van Ronald 
Reagan in 1980 van de Democratische partij hadden afgewend. Legendarisch daarbij 
was volgens Bates dat leiders van evangelistisch rechts, zoals Tim LaHaye, in 1980, na 
een mislukte vergadering met Jimmy Carter, aan de vooravond van de 

                                         
997 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze Powell-memo in Philips-Fein, Invisible Hands, pp. 156-166. Zie verder voor 
vermeende invloed van de Powell-memo in Harvey, David (2005) A Short History of Neoconservatism. New York: Oxford 
University Press, pp. 43-44. 
998 Zie in Micklewaith, The Right Nation, pp. 77-78. 
999 Zie in Bishop, The Big Sort, p. 32. 
1000 Bishop, The Big Sort, p. 33. 
1001 Bishop, The Big Sort, p. 34. 
1002 Harvey, A Short History of Neoconservatism, p. 49. 
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presidentsverkiezingen op het gazon van het Witte Huis in gebed bijeen kwamen om 
„de heer te vragen er voor te zorgen dat „that man‟ niet herkozen zou worden.‟1003 
  Kaplan laat zien hoe onder George W. Bush de coalitie tussen christelijk rechts en de 
Republikeinen hechter werd dan ooit te voren. Volgens berekening bestond bij de 
verkiezingen van 2004 maar liefst 40 procent van het electoraat van Bush uit christelijk 
evangelisten.1004 
 
Volgens Fischer ontstond door de culture war in de politiek steeds meer de noodzaak om 
een presidentskandidaat te vinden die zo was gemodelleerd dat hij voldeed aan het beeld 
dat de kiezers graag van hem wilden. Daarnaast moest in het politieke programma 
zoveel mogelijk lipservice worden verleend aan de culturele normen en waarden van de 
beoogde en van te voren geconstrueerde electorale meerderheid. In de praktijk moesten 
die twee zaken natuurlijk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen omdat de kandidaat anders 
het gevaar liep niet authentiek over te komen.1005 Het creëren van een imago van de 
presidentskandidaat dat aansloot bij de culturele preferentie van het boogde electoraat 
werd belangijker dan de inhoud. De verkiezingen van Ronald Reagan, George Herbert 
Bush sr. en George W. Bush worden dan ook omschreven als “cynical manipulation of 
cultural symbols.”1006 
  Volgens Drew Westen lukten het de Republieken hun standpunten over cultureel 
gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, godsdienst, abortus, 
overheidbemoeienis en wapenbezit zo te presenteren dat het leek alsof het bij hen om 
het verdedigen van echte Amerikaanse waarden ging.1007 
  Lee Atvader, als spindoctor betrokken bij de verkiezingscampagne van Ronald Reagan, 
en vooral ook Karl Rove, die een grote rol had bij het uitzetten van de strategie tijdens 
de verkiezingen van George W. Bush als gouverneur van Texas en bij de 
presidentsverkiezingen van 2000 en 2004, speelden daarbij de kaart van een combinatie 
tussen religieuze en antifederalistische sentimenten en zetten zich fel af tegen de cultuur 
die dominant was in het Noordoosten. 
  Westen laat zien dat de Democraten in deze strijd meer en meer in het defensief 
werden gedrongen en het onderspit delfden.1008 
  Volgens Westen was de consequentie dat de Republikeinse partij, de Grand Old Party 
(GOP), zoals ze vaak genoemd wordt, niet alleen een enorme ruk naar rechts heeft 
gemaakt, maar ook veel minder chique is dan vroeger. Terwijl de GOP in de jaren vijftig 
en zestig nog doorging voor de partij van miljardair Nelson Rockefeller, is het nu een 

                                         
1003 Zie hiervoor onder andere in Bates, God‟s Own Country, p. 318. 
1004 Zie onder andere in Kaplan, With God on their Side. 
1005 Zie in Fischer, Albion‟s Seed, p. 885. 
1006 Fischer, Albion‟s Seed, p. 887. 
1007 Westen geeft ook aan hoe belangrijk taal en dan vooral framing hierbij was. Wetsvoorstellen of beleidsdoelstellingen 
werden zo geformuleerd dat er geen twijfel kon bestaan aan het authentieke karakter van de waarden die aan die wetten en 
voorstellen ten grondslag lagen. Zo werd gesproken over The Contract With America en werden hierin wetten geïntroduceerd 
met namen als The Fiscal Responsibility Act, The Job Creation Act en The Common Sense Legal Reform Act. Ook werd na de 
aanslagen van 9/11 The Patriot Act ingevoerd. Over de inhoud of de uitvoering geen woord, maar niemand kon tegen dit 
soort voorstellen zijn. Heel anders lag dat met wetten waar men tegen was. Zo werd het voorstel voor een Estate Tax 
omgedoopt in de Death Tax. Zie in Westen, The Political Brain, pp. 256-265. 
1008 Zie in Westen, The Political Brain. 
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partij met een electorale achterban die vooral uit de lagere segmenten van het 
economische spectrum komt. Bovendien is het zo dat de normen en waarden van de 
backwoodsmen-cultuur in het electoraat van de partij de boventoon voeren.1009 
  Deze trend heeft zich tijdens en na de verkiezingen van 2008 alleen maar nog 
duidelijker gemanifesteerd. Sarah Palin als kandidaat voor het vice-presidentschap van 
John McCain was en is de verpersoonlijking van de anti-intellectualistische en christelijk 
conservatieve stroming binnen de Republikeinse Partij. Haar Tea Party als platform voor 
protest tegen de vooral binnenlandse politiek van president Obama gaat daarbij veel 
gematigde Republikeinen te ver maar is een factor van betekenis in het Amerikaanse 
politieke spectrum.1010 
 
  De verkiezingen van de democraten Bill Clinton en Barack Obama lijken de 
uitzondering die de regel bevestigen. In het geval van Clinton kunnen we echter stellen 
dat hij als zuidelijke en gematigde democraat een omnibus-kandidaat was die een goed 
alternatief bood voor de zwakke Bush sr.. Bovendien leek het dat hij door in zijn 
campagne vooral op de economie in te gaan de culturele factor naar de achtergrond wist 
te schuiven. Zo kwam Clinton met de beroemde uitspraak „it‟s the economy, stupid,‟ 
om aan te geven dat als het er echt om spant het electoraat aan materiële zaken de 
voorkeur geeft boven culturele waarden. 
  Drew Westen meent echter dat deze uitspraak van Clinton moet worden genuanceerd. 
In zijn boek The Political Brain toont hij juist aan dat niet de economische of andere 
objectieve materialistische motieven de doorslag gaven bij de verkiezing van Clinton, 
maar vooral de culturele waarden waar Clinton voor stond.1011  
  Volgens Westen moet niet vergeten worden dat zowel Clinton als zijn running mate Al 
Gore uit het Zuiden kwamen en beiden duidelijk appelleerden aan het imago van de self-
made man. Bovendien smoorden de hervormingsgezinde elementen van Clinton‟s 
politieke agenda al in een vroeg stadium in goede bedoelingen en was hij in zijn tweede 
termijn met handen en voeten gebonden aan een Republikeinse meerderheid in zowel 
de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. 
  Ten slotte schrijft Michael Meeropol dat “though the so-called Reagan Revolution was 
only partially successful in changing policy and though the effects it had on the 
economy have been the subject of hot dispute, with the hindsight of history it is clear 
that those initial efforts finally met success (…) before and after the presidential election 
[of Clinton] of 1996.” 1012 
  Volgens Westen was de aanval op Clinton tijdens de verkiezingen van 2000 niet 
gericht op zijn economische beleid, maar waren het juist de culturele waarden die door 
Clinton „verkwanseld waren,‟ die centraal stonden. 

                                         
1009 Zie in Westen, The Polical Brain. 
1010 Alleen al de benaming Tea Party,waarmee gerefereerd wordt aan de Boston Tea Party van 1773 toen Amerikaanse 
kolonisten verkleed als Indianen protesteerden tegen de importheffing op thee, is een mooi voorbeeld van culturele 
framing. 
1011 Zie in Westen, The Political Brain, pp. 3-12. Westen laat hier aan de hand van een verkieizingsspot van Clinton zien hoe 
subtiel hij gebruik maakt van culturele symbolen die aanspreken bij het grassroot-electoraat. 
1012 Zie voor de overeenkomsten tussen de politiek van Reagan en die van Clinton onder andere in Meeropol, Surrender. 
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Het accent bij de Republikeinen lag volgens Westen vooral op het teruggrijpen op 
backwoodsmen-waarden en normen die appelleerden aan het ideaal van een Amerika uit de 
pionierstijd van het begin van de 19de eeuw toen burgers, vooral de yeoman farmers, 
zelfstandig opkwamen voor hun eigen gemeenschap. Na de aanslagen van 9/11 kon 
Bush in 2004 prima de kaart spelen van de bij de backwoodsmen-cultuur horende principe 
zoals bijvoorbeeld de rechtmatige vergelding voor het aangedane leed.1013 
 
Voor de verkiezing van Barack Obama, in 2008, geldt eveneens dat hij een omnibus-
kandidaat was. Deze keer was niet de zwakke Bush sr. het slachtoffer maar werd het 
failliete beleid van zijn zoon Bush jr. op de korrel genomen. 
  Culturele elementen speelden echter wel degelijk een rol bij de verkiezing van Obama. 
Zo wist hij het Afrikaans-Amerikaanse en Hispanic-electoraat niet alleen achter zich te 
krijgen met zijn slogan „Yes we Can‟ maar ook te overtuigen van het feit dat zij moesten 
stemmen. Het is daarbij belangrijk om te zien dat deze slogan niets meer of minder 
betekende dan dat Obama voor deze groep de verpersoonlijking was van de belofte dat 
de „Amerikaanse droom‟ ook voor hen bereikbaar was. Obama‟s verkiezingsleus was 
dan ook niet bedoeld om afstand te nemen van het waardestelsel waar die droom voor 
stond maar juist om dat waardestelsel nieuw leven in te blazen. 
  Welke specifieke invulling zijn electoraat aan dat waardestelsel meegaf en welke marges 
Obama heeft bij het uitvoeren van zijn beleid, blijkt wel uit de felle tegenstand van ook 
grote delen van zijn eigen electoraat bij zijn ideeën over reorganisatie van het 
zorgsysteem.1014 
  Deze kanttekening bij de verkiezing van Obama geeft aan dat de southernization van het 
waardestelsel in de Verenigde Staten allesbehalve een definitief halt is toegeroepen. Niet 
vergeten moet worden dat bij de keuze van het Amerikaanse electoraat voor Obama als 
de nieuwe president nog altijd bijna 50 procent voor zijn tegenstreven John McCain 
stemde. 
 
 

7.2.6 Buitenlandsbeleid en het Verband tussen Neoliberalisme en 
Southernization 

 
Over de internationale context en de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de 
omverwerping van het Taliban-regime in Afghanistan en de oorlog tegen het Irak van 
Saddam Hoessein is in de literatuur veel geschreven. 
  Diverse auteurs geven al vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw aan 
hoe de veranderende internationale economische verhoudingen vanaf het einde van de 
jaren zestig van de twintigste eeuw tot fundamentele wijzigingen leidden van het 
internationale politieke krachtenveld. 
  Zo beschrijft Mary Kador in haar boek The Disintegrating West hoe de Verenigde Staten 
in de loop van de jaren zestig en zeventig geconfronteerd werden met een situatie 

                                         
1013 Zie in Westen, The Political Brain. 
1014 Zie bijvoorbeeld „Huis stemt in met zorgstelsel Obama,‟ in de Volkskrant, 8-11-2009. 
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waarin andere economische blokken, zoals de Europese Economische Gemeenschap en 
het opkomende Azië onder leiding van Japan, de economische hegemonie van de 
Verenigde Staten ondergraven.1015 
  Deze concurrentie tussen economische blokken is ook het onderwerp van het boek 
Global Rivalries van Kees van der Pijl. Van der Pijl neemt echter niet in de eerste plaats 
het belang van nationale staten als uitgangspunt, maar gaat uit van staatsoverschrijdende 
regimes of capital of in de woorden van Van der Pijl: “Although [capital] will seek to use 
state power to defend its interests, capital can never allow itself to be blocked up within 
a single political jurisdiction.”1016 
  De centrale stelling van Van der Pijl is dat het grensoverschrijdende Angelsaksische 
regime vanaf de jaren zestig werd geconfronteerd met rivaliserende economische blokken 
en een antwoord moest worden geformuleerd op de concurrerende 
accumulatiemodellen die in deze blokken manifest waren geworden. 
 
De meeste auteurs zijn het er over eens dat de concurrentieslag binnen de kapitalistische 
wereld aan het einde van de jaren zestig en begin van de jaren zeventig leidde tot 
overaccumulatie en crisis. 
  Andrew Bacevich wijdt in zijn boek The Limits of Power de strategische doelstellingen 
achter de inval in Irak en Afghanistan vooral aan deze overaccumulatie in de Verenigde 
Staten zelf. Zo stelt hij “the impulses that have landed us in a war of no exits and no 
deadlines come from within. (…) Since the 1960s, the reinterpretation of freedom has 
had a transformational impact on our society and culture. (…) As individuals, our 
appetites and expectations have grown exponentially. (….) Culture [became] soft and 
vulgar, equating joy with happiness and happiness with comfort (…) [and] comfort with 
self-indulgence. The collective capacity of our domestic political economy to satisfy 
those appetites has not kept pace with demand. As a result, sustaining our pursuit of 
life, liberty, and happiness at home requires increasingly that Americans look beyond 
our borders. Whether the issue at hand is oil, credit, or the availability of cheap 
consumer goods, we expect the world to accommodate the American way of life.”1017 
  De globalisering van het Amerikaanse ideaal van een democratisch liberaal 
waardestelsel is volgens dit uitgangspunt dan meer een noodzakelijk kwaad dan een 
„wetmatige stap naar het einde van de geschiedenis‟ zoals een auteur als Francis 
Fukayama wil doen geloven. 
  David Harvey gaat vooral in op de wijziging van het beleid die het resultaat was van de 
economische crisis als gevolg van de overaccumulatie. In zijn boek The New Imperialism 
stelt hij dat “the global economy of capitalism underwent a radical reconfiguration in 
response to the overaccumulation crisis of 1973-5. (…) Step by step many states, led by 
the United States and Britain moved to adopt neo-liberal policies. (…) If a particular 
state failed or refused to do so it risked classification as a „failed‟ or a „roque‟ state.” 
  Richard Sennett wijst er in zijn boek The Culture of the New Capitalism op dat “an 
enormous surplus of capital for investment was unleashed on a global scale when the 

                                         
1015 Zie in Kaldor, Mary (1979) The Disintegrating West. New York: Hill & Wang Publishers. 
1016 Van der Pijl, Global Rivalries, p. 12. 
1017 Bacevich, The Limits of Power, pp. 5-9. 
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Bretton Woods agreements broke down in the early 1970s. Wealth which had been 
confined to local or national enterprises or stored in national banks could much more 
easily move aroundthe globe.”1018   
  Kees van de Pijl spreekt over een „new epoch‟ als hij ingaat op de neoliberale agenda 
die dominant wordt in de jaren zeventig. Ook hij ziet de periode 1973-1975 als 
waterscheiding waarbij hij vooral de nadruk legt op de door de CIA gesteunde coup 
tegen het democratisch gekozen bewind van Salvador Allende in Chili.1019 Van der Pijl 
concentreert zich op de internationale economische machtsverhoudingen als bepalend 
voor de inhoud van internationale betrekkingen. Zijdelings geeft hij echter aan dat 
grensoverschrijdende regimes niet alleen zijn gebaseerd op objectieve materialistische 
belangen maar ook op “unity of civilization” en “a prolematic syndrome of values.”1020 
 
Eerder genoemde Harvey en Van der Pijl, maar ook auteurs als John Gray, met zijn 
boek False Dawn, en Daniel Yergin en Joseph Stanislaw met hun boek The Commanding 
Heights, geven nauwgezet aan hoe in die periode het nationale en internationale beleid 
van het fordisme en de New Deal-coalitie wordt vervangen door een neoliberaal beleid.1021 
In de jaren tachtig van de 20ste eeuw wordt deze neoliberale agenda leidend. Dit beleid 
wordt vooral geïnitieerd tijdens de regeringsperiode van president Ronald Reagan, 
tussen 1980 en 1988, en die van Margaret Thatcher, premier van het Groot-Brittannië 
tussen 1979 en 1990. Het beleid wordt zelfs aangeduid met de term Washington Consensus 
waarmee de suggestie wordt gewekt dat de uitgevoerde doelstellingen „met algemene 
stemmen zijn aangenomen.‟1022 
 
David Harvey legt een expliciet verband tussen de internationale context waarin het 
neoliberale beleid in de Verenigde Staten opkomt en de speciale politieke cultuur die 
naar voren komt in het hierboven beschreven proces van southernization in de Verenigde 
Staten. Hiermee geeft Harvey een gezicht aan degenen die de objectieve doelstellingen 
achter het neoliberale beleid formuleren en uitvoeren en hoe zich dit uiteindelijk 
manifesteert in het beleid dat tot uiting kwam tijdens de War on terror. Zo schrijft Harvey 
dat “this [ neoliberal agenda] reached its apogee during the Clinton years, when the 
Rubin-Summers Treasury Department orchestrated international affairs greatly to the 
advantage of rentier interests on Wall Street.” Irak stond echter in de weg om de 
neoliberale agenda ten uitvoer te brengen. 

                                         
1018 Sennett, The Culture of the New Capitalism, pp. 37-38.  
1019 Van der Pijl, Global Rivalries, p. 19. 
1020 Van der Pijl, Global Rivalries, p. 43 en p. 159. 
1021 Zie Gray, John (1998) False Dawn: The Delusion of Global Capitalism. London: Granta Books; Zie ook in Yergin, Daniel 
and Stanislaw, Joseph (1998) The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking the 
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omdat, zoals hij zelf stelde: “in the interest of promoting policy reform in Latin America it is difficult to think of a less 
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  Zo schrijft Harvey dat “Iraq was central, in part because of its geopolitical position 
and doctorial regime, which was immune to financial disciplining because of its oil 
wealth.” Harvey geeft vervolgens aan hoe het uiteenspatten van de internet-bubble eind 
jaren negentig van de vorige eeuw de weg vrij maakte voor de neoconservatieven in de 
regeringsperiode van George W. Bush. De verschillen met het beleid van Clinton zijn 
daarbij volgens Harvey dat “whereas the key positions in the Clinton administration 
were in the Treasury (…) the new Bush administration looks to the defense experts – 
Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz and Powell – to shape international policy (…). The 
Bush administration is therefore (…) deeply indebted to the military-industrial complex 
(…) and supported in its moral judgments by fundamentalist Christians. (…).” 
 
Het wachten was vervolgens, zo stelt Harvey, op een mogelijkheid om Irak aan te 
pakken. Die gelegenheid kwam met 9/11: “After 9/11, the neo-conservatives had had 
their „Pearl Harbor.‟ The difficulty was that Iraq plainly had no connection with al 
Qaeda.” Maar de neoconservatieven lieten hun prooi niet meer los: “By the summer of 
2002 it was clear that the US was committed to force regime change on Baghdad 
militarily no matter what.” Harvey laat vervolgens zien hoe de neoconservatieven de 
legitimiteit voor hun beleid vonden in het culturele waardepatroon van de hun gunstig 
gezinde Amerikaanse achterban. Zo schrijft hij dat “from this point on, the 
administration  (…) assiduously cultivated the new-found nationalism that was created 
after 9/11 and harnessed it to the imperial project of regime change in Iraq as essential 
for domestic security (…).”1023 
  Walter Russell Mead maakt eveneens een koppeling tussen culturele waarden en 
beleidsdoelstellingen binnen de regering van Bush die uiteindelijk leidden tot de oorlog 
met Irak. Mead laat daarbij zien welke doelstellingen per politiek culturele cluster de 
boventoon voerden. 
  In de eerste plaats stelt hij dat de situatie voor de door hem als Jacksonianen 
omschreven fractie binnen de Republikeinse partij duidelijk lag. Het land was 
aangevallen en er waren 3000 onschuldige slachtoffers. De roep om vergelding voerde 
bij de Jacksonianen de boventoon. Verder dreigde het gevaar dat de vijand over 
massavernietigingswapens beschikte. De risico‟s die dit met zich meebracht mochten 
niet genomen worden. 
  Dit uitgangspunt noemt Ron Suskind in zijn gelijknamige boek The One Percent Doctrine. 
Deze doctrine staat voor het idee dat als er een risico bestond van maar 1 procent dat 
de Verenigde Staten zouden worden bedreigd door massavernietigingswapens dit risico 
niet genomen kon worden.1024 De enige respons was zo snel en hard mogelijk terug te 
slaan om die dreiging voor te zijn. 
  Binnen de Jacksoniaanse fractie gold hierbij het uitgangspunt dat alle middelen 
geoorloofd waren en dat kritiek op de strategie van de regering als verraad moest 
worden beschouwd. De gevolgen hiervan waren evident. De regering kreeg van deze 
fractie een blanco volmacht om persoonlijke vrijheden van Amerikaanse burgers in te 
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perken. Zo werden bijvoorbeeld protesten tegen de invoering van de Patriot Act terzijde 
geschoven en bij de ondervraging van van terrorisme verdachte gevangenen 
accepteerden de Jacksonianen een beleid dat veel meer ruimte toestond dan volgens 
internationale verdragen was toegestaan. 
  Voor de doelstellingen van de door hem als neo-Hamiltonianen aangeduide fractie 
verwijst Mead naar de belangen van de oliesector en het militair-industrieel complex. 
Het zijn precies deze sectoren die zo belangrijk zijn geworden bij de verschuiving van 
het economische zwaartepunt van het Noordoosten naar het Zuiden van de Verenigde 
Staten. Deze neo-Hamiltonianen komen dan ook, zoals eerder gesteld, niet langer uit 
het Noordoosten en hanteren ook niet meer de culurele waarden die daar dominant 
waren, maar zij komen uit het Zuiden en het Zuidwesten. De manier waarop zij hun 
materiële belangen proberen te behartigen vindt niet plaats volgens de principes van de 
New Deal-coalitie. Integendeel: deze neo-Hamiltoninanen zijn cultureel gezien 
vertegenwoordigers van de backwoodsmen-traditie. 
  Verder voert Mead de Jeffersonianen op waarvan hij stelt dat deze zich uit patriottisme 
in tijden van crises altijd solidair verklaren met strategieën die als doel hebben de 
nationale veiligheid te waarborgen en de eer van het land te verdedigen. 
 
Ten slotte stelt Mead dat door de fractie die door hem werd aangeduid als „revival-
Wilsonianen‟ het omverwerpen van Saddam slechts als een eerste stap werd beschouwd. 
Deze neoconservatieven hadden als grand strategy een vergaande omwenteling in het 
Midden-Oosten voor ogen.1025 Een bijkomend punt is dat veel van de 
neoconservatieven van joods-Amerikaanse afkomst zijn. Dit aspect leidt tot de 
veelvuldig geponeerde these dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten niet 
alleen gekaapt is door de neocons maar dat het beleid onder Bush uitgesproken pro-
Israëlisch was.1026 
 
Als we vervolgens verder invulling geven aan de vraag welke concrete belangen als 
„objectieve‟ doelstellingen worden geformuleerd en welke actoren daarbij actief waren in 
het formuleren van een bijbehorende strategie, stuiten we op het verschil tussen 
expliciet geuite waarden en de juist niet expliciet geuite waarden. 
  Eric Alterman stelt dat “an invasion of Iraq presented any number of opportunities 
and political benefits from an ideological perspective that could not be honestly and 
openly identified in official policy documents.”1027 
  De eerste van die „opportunities‟ is dat een invasie in Irak en Afghanistan, de 
Verenigde Staten de mogelijkheid bood directe en indirecte controle uit te oefenen op 
de productie van olie in het Midden-Oosten en de Kaspische Zee-regio. Die controle 
was volgens Alterman cruciaal omdat de Verenigde Staten zelf in toenemende mate 
voor haar olieconsumptie afhankelijk was van import. Daarbij kwam dat de bewezen 
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oliereserves in belangrijke mate uit een slechts beperkt aantal olieproducerende landen 
uit de Golf-regio afkomstig waren.1028 
  Volgens Alterman is Irak “with its 112 billion barrels in proven reserves and a 
potential for anywhere from 200 billion to 300 billion (…) the only nation on earth 
graced with a supply of oil reserves comparable to – and even in excess of – those in 
Saudi Arabia.”1029 
Directe controle over de olievoorraden van Irak zou daardoor volgens deze benadering 
de afhankelijkheid van Saudi-Arabië doen afnemen. 
  Van der Pijl wijst op nog een andere noodzaak om juist de olietoevoer uit Irak veilig te 
stellen. Zo schrijft Van der Pijl dat “from the spring of 1997 onwards (…) a steady 
stream of contract negotiations between Iraq and non-Anglo-American oil companies 
[resulted] in agreements for developing vast sections of the country‟s oilfields. The first 
agreement was made in 1997 with Lukoil (…); followed by China National Petroleum 
Corporation, and then Total of France (…). Russia, France and China were already in 
favour of suspending the sanctions, because Iraq would then be able to pay its debts to 
these countries.”1030  
 
De nadruk in het buitenlandsbeleid op de gegarandeerde toevoer van olie uit het 
Midden-Oosten wordt in de literatuur uitgebreid beschreven. Joyce en Gabriel Kolko 
gaan zelfs zover dat zij de achtereenvolgende doctrines als die van Truman en 
Eisenhower direct in verband brengen met de gegarandeerde toevoer van olie uit deze 
regio.1031 
  Volgens Alterman betekende de inval in Irak echter een breuk met voorgaand beleid. 
De diverse regeringen voor die van George W. Bush stonden sympathiek tegenover de 
Saoedis om niet te zeggen dat er grote belangenverstrengelingen waren.1032 De houding 
van de neocons was echter fundamenteel anders. Paul Wolfowitz bestempelde de Saoedis 
als “a huge recruiting device for al Qaeda.” Francis Brooke, een politiek adviseur van 
Ahmad Chalabi, verkondigde dat “it‟s time to replace the Saudis with the Iraqis.”1033 
Controle over Irak zou volgens de neocons de Verenigde Staten de mogelijkheid geven 
“to get tough with the Saudis.”1034 
 
Het geloof dat de regime change in Irak een begin zou betekenen van de introductie van 
op Amerikaanse leest geschoeide liberaal democratische principes in het Midden-
Oosten werd door een aantal van de neocons expliciet geformuleerd. Zo stelde David 
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Frum in zijn memoires The Right Man dat een “American-led overthrow of Saddam 
Hoessein – and a replacement of the radical Ba‟athist dictatorship with a new 
government more closely aligned with the United States – would put America more 
wholly in charge in the region than any power since the Ottomans, or maybe the 
Romans.”1035 
  Wolfowitz sprak over Irak als “the first Arab democracy.”1036 
  Andrew Bacevich stelt dat de ambities van Wolfowitz veel verder gingen. Zo schrijft 
Bacevich dat “the ultimate purpose (…) was to transform a huge swath of the Islamic 
world stretching from Marocco all the way through Pakistan and Central Asia to 
Indonesia and the Southern Phillippines.”1037 
  De invloedrijke journalist Mark Danner schreef op 9 oktober 2002 in The New York 
Times dat de reactie van de regering-Bush op 9/11 was “comprehensive, prophetic, [ 
and] evangelical.” Danner stelt verder dat het uitgangspunt was dat “for the evils of 
terror to be defeated, most of the Islamic world needed to be made new.” Hij stelt dat 
het uiteindelijke doel niets meer of minder is dan “to remake the World.”1038 
  Dat de „remaking of the World‟ begon met een oorlog tegen Irak was volgens Thomas 
Friedman bedoeld om aan de Arabische wereld te laten zien dat het de Verenigde Staten 
ernst was waar het ging om het uitvoeren van haar grand strategy. Friedman schreef in een 
column in The New York Times, getiteld „Because we Could‟ dat dit de „real reason‟ was 
voor de oorlog.1039 
  Dit argument was eerder al beschreven door Oliver Roy. Roy stelde dat “the rationale 
for the military campaign in Iraq was not that Iraq was the biggest threat but, on the 
contrary, that it was the weakest and hence the easiest to take care of. The invasion was 
largely aimed at demonstrating America‟s political will and commitment to go to war. 
Reshaping the Middle East does not mean changing the borders, but rather threatening 
existing regimes through military pressure and destabilizing them with calls for 
democratization. After Bagdad‟s fall, Teheran, Damascus and Riyadh should understand 
that America is back.”1040 
  Naomi Klein onderschrijft dit idee dat de oorlog in Irak was bedoeld om de wereld te 
laten zien waartoe de Verenigde Staten in staat was. Zij stelt dat “oorlogsvoering is altijd 
deels een voorstelling, altijd een vorm van massacommunicatie.”1041 Zij ontleent dit 
beeld aan Robert McNamara, minister van Defensie tijdens de regeringsperiode van 
John F. Kennedy. In de zomer van 1965 definieerde McNamara de bombardementen 
op Hanoi “as a means of communication to the Communist regime in Hanoi.”1042 
  Ron Suskind wijst er in zijn boek The One Percent Doctrine op dat voor Rumsfeld en 
Cheney de belangrijkste strategische doelstelling om Irak binnen te vallen was „om een 
demonstratiemodel te creëren dat de handelswijze kon bijsturen van een ieder die de 
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euvele moed zou hebben om massavernietigingswapens te willen bezitten of, hoe dan 
ook, het gezag van de Verenigde Staten te willen tarten.‟1043 
  Volgens Klein had in die zin shock and awe een belangrijk doel. Zo schrijft zij: “Shock 
and Awe wordt vaak afgeschilderd als louter een strategie van overweldigende 
vuurkracht, maar de grondleggers van de doctrine zien het als veel meer dan dat: ze 
beweren dat het een hoogontwikkelde psychologische blauwdruk is die „direct de 
publieke wil van de tegenstander om verzet te bieden‟ tot doelwit heeft. (…) Het doel is 
de tegenstander volledig onmachtig te maken.”1044 In die zin heeft de Shock and Awe-
Doctrine zeker gewerkt. Zo geeft Klein aan hoe “tijdens de Golfoorlog van 1991 in de 
loop van vijf weken ruwweg driehonderd Tomahawk-kruisraketten werden afgevuurd. 
In 2003 werden er op een enkele dag meer dan driehonderdtachtig gelanceerd. Tussen 
20 maart en 2 mei, de weken waarin het cruciale deel van de strijd werd uitgevochten, 
wierpen de Amerikaanse strijdkrachten meer dan dertigduizend bommen op Irak, 
alsmede twintigduizend precisiegestuurde kruisraketten, 67% van het totaal 
geproduceerde.”1045 

 
Als grand strategy om in te grijpen in Irak en in het Midden-Oosten wordt naast olie in de 
literatuur het belang genoemd dat de Verenigde Staten hechten aan de veiligheid en het 
voortbestaan van de staat Israël. Deze strategische doelstelling kent een lange traditie en 
heeft verschillende kanten. Zo schrijft Eric M. Uslaner dat “the roots of the friendship 
between the United States and Israel include factors such as: (1) a common biblical 
heritage (…); (2) a shared European value system; (3) the democratic nature of Israel‟s 
political system (…); (4) Israel‟s role as an ally of the United States (…); (5) the 
sympathy Americans extend toward Jews as victims (…).”1046 
  Deze mix van motieven is in de eerste plaats terug te voeren op de verschillende 
doelstellingen van de eerder genoemde politiek culturele clusters. Zo heeft de 
moralistische en christelijke invulling van de steun aan de staat Israël haar historische 
oorsprong in de Wilsoniaanse traditie die in de loop van de 19de eeuw manifest wordt. 
  In de tweede plaats is de steun aan Israël volgens John Mearsheimer en Stephen Walt 
in hun gelijknamige boek direct terug te voeren op de macht van de Israël Lobby die een 
autonoom karakter heeft.1047 
  In de derde plaats zien we dat de steun aan de staat Israël geplaatst kan worden binnen 
het kader van geopolitieke belangen. Israël is in dit uitgangspunt een vooruitgeschoven 
pro-Amerikaanse staat binnen de potentieel vijandige Arabische wereld en dient daarbij 
om in uiterste instantie als springplank om de Amerikaanse oliebelangen in de regio 
veilig te stellen. 
  Op zich is de steun van de Verenigde Staten aan de staat Israël niet nieuw. Toch zijn 
op alle drie van de bovenstaande beleidsdoelstellingen accentverschuivingen opgetreden 
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in de geformuleerde grand strategy en vooral in de mogelijke legitimering daarvan door de 
eerder aangegeven verschuiving van het politieke zwaartepunt. 
  Meerdere auteurs, zoals bijvorbeeld Dennis Ross en David Makovsky in hun boek 
Myths, Illusions, & Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East stellen dat de 
toename van de invloed van fundamentalistisch christelijk rechts en het verbond dat 
daarbij is gesloten tussen deze „harde kern‟ van de Republikeinse partij en de Israël-
lobby grote consequenties heeft gehad voor de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het 
Midden-Oosten.1048 
  Volgens Ester Kaplan was een eerste gevolg van deze vorm van christelijk denken op 
het buitenlandsbeleid van de Verenigde Staten de onvoorwaardelijke steun die christelijk 
rechts aan Israël betuigt. Zo laat Kaplan zien hoe voor evangelistisch rechts Israël het 
land is waar de „Wederopstanding van Jezus‟ zal plaatsvinden. Volgens de redenering zal 
die gebeurtenis vooraf worden gegaan door de bekering van de joden tot het 
christendom. Het behoud van de heilige plaatsen en de steun aan Israël is daarbij 
cruciaal. Het moralistische en expansieve Midden-Oosten beleid van de regering-Bush 
valt daarom goed in het culturele denken van evangelistisch rechts. De steun die vanuit 
de christelijk en orthodox joodse achterban aan het beleid ten aanzien van Israël en het 
Midden-Oosten wordt gegeven gaat verder dan alleen de instemming met het beleid van 
de staat Israël ten aanzien van de bezette gebieden en de Palestijnse bevolking. Zowel 
de fundamentalistische christenen als de orthodoxe joden steunen direct ingrijpen van 
de Verenigde Staten in de regio. 
  Typerend is ook dat de steun van evangelistisch rechts om in te grijpen in de regio 
verder gaat dan Israël. Onder het motto dat „Jezus ook in Irak zou kunnen terugkeren‟ 
werd de inval in dat land vanuit christelijk denken gelegitimeerd.1049 De 
onvoorwaardelijke steun van de evangelistische achterban maakte het voor de regering-
Bush makkelijk om afgedekt te zijn voor ingrijpen in de regio ook als daar minder 
expliciet geuite doelstellingen als het veiligstellen van oliebelangen of andere materiële 
belangen mee gemoeid waren. 
 
Naast de hierboven genoemde variaties op een grand strategy is er ook een aantal meer 
operationele doelstellingen aan te wijzen dat is terug te voeren op specifieke elementen 
van de Amerikaanse culturele identiteit. Een van de belangrijkste aspecten van het 
operationele plan was dat er sprake was van een vergaande aanpassing van de 
strijdkrachten en de chain of command tijdens de Tweede Golfoorlog vergeleken met de 
Eerste Golfoorlog. 
  Deze strategische doelstelling kwam grotendeels uit de koker van minister van 
Defensie Donald Rumsfeld. De directe consequenties van de plannen voor de 
reorganisatie van het leger en de uitvoering daarvan staan goed beschreven in de boeken 
van Bob Woodward. Zo beschrijft Woodward in zijn boek Staat van Ontkenning hoe de 
eerste Golfoorlog werd gepland en uitgevoerd door de „realisten‟ in de militaire en 
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het algemeen, gezien vanuit een conservatief perspectief, onder andere in Ross, Dennis and Makovsky, David (2009) Myths, 
Illusions, & Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East. New York: Penguin Books 
1049 Zie in Kaplan, With God on Their Side. 
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diplomatieke top van de Verenigde Staten. De belangrijkste persoon tijdens de Eerste 
Golfoorlog was toenmalig hoofd van de Gezamelijke Chefs van Staven Colin Powell. 
Powell formuleerde als fundament voor het operationele beleid tijdens deze oorlog de 
naar hem genoemde doctrine. Het uitgangspunt van deze Powell-doctrine was dat als de 
Verenigde Staten tot oorlog overgaan ze dat met een overweldigend militair overwicht 
uitvoeren. Zo waren in 1991 uiteindelijk bijna een half miljoen manschappen betrokken 
de uiteindelijke strijd met het leger van Irak 
   Het grote verschil met de oorlog in Irak van 2003 was dat de vuurkracht weliswaar 
overweldigd bleef, de hele strategie van shock and awe was daar immers op gebaseerd, 
maar dat het aantal manschappen vele malen kleiner was dan tijdens de eerste 
Golfoorlog. Het leger bestond op het hoogtepunt van de strijd uit 180.000 man om kort 
na de val van Bagdad al teruggebracht te worden tot 120.000. 
  George Packer wijst er in zijn boek De Weg naar de Hel op dat „Rumsfeld generaal 
Tommy Franks er tijdens de voorbereidingen op de oorlog op wees dat het 
oorspronkelijke aantal soldaten dat in de plannen van Franks‟ voorganger Anthony 
Zinni werd genoemd moest worden teruggebracht van 500.000 duizend naar 160.000.‟ 
Packer stelt verder dat als Franks niet „nog enig tegenwicht had gegeven‟ het aantal tot 
onder de 100.000 zou zijn teruggebracht.1050 
 
Als we de doelstellingen achter de operationele uitvoering tijdens beide oorlogen tegen 
elkaar afzetten is een aantal punten opvallend. Allereerst is het zo dat de veranderingen 
die Rumsfeld voorstond  te wijten zijn aan zijn persoonlijke ambities. Woodward 
schrijft bijvoorbeeld dat “de Irakoorlog was het schaakbord waarop Rumsfeld zijn 
ideeën over transformatie van de strijdkrachten zou testen, ontwikkelen, uitbreiden en 
wijzigen. En het sturende idee erachter was: „less is more‟.”1051 
  Naomi Klein geeft in het licht van culturele identiteit echter een interessantere 
verklaring. Zo stelt zij dat de hele operatie van Rumsfeld om het leger klein te maken 
gericht was op privatisering en directe zelfverrijking. Klein laat zien dat weliswaar het 
directe overheidsaandeel in de militaire bemoeienissen kleiner werd maar dat 
tegelijkertijd de private inbreng gigantisch toenam. Klein stelt dat hierbij sprake is van 
een fundamentele wijziging in de manier waarop personen in cruciale posities 
strategische doelstellingen formuleren. 
  Voor wat de theorie van Klein waard is, geeft haar these, vanuit cultureel perspectief 
gezien, een verklaring voor de overgang van traditionele realistische en bipartisan 
Hamiltoniaanse invulling van buitenlandsbeleid, zoals die tot de jaren tachtig werd 
gevoerd, naar de invulling van dit beleid gebaseerd op het waardestelsel van de 
Jacksoniaanse clan chiefs die na de Eerste Golfoorlog van 1991 de leidende posities 
kregen binnen de regering van president George W. Bush. De beleidsdoelstellingen van 
de privatisering van het leger vallen immers zeer goed bij de achterban van Bush. 
Mannen als Rumsfeld en Cheney zien hierdoor de mogelijkheid om contracten binnen 
te halen voor private ondernemingen en de neoconservatieven en de harde kern van de 

                                         
1050 Zie in Packer, De weg naar de hel: Amerika in Irak. Amsterdam: Meulenhof, p. 138. 
1051 Woodward, Staat van ontkenning, p. 87. 
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backwoodsmen zijn altijd voorstanders van het terugbrengen van de invloed van de 
federale overheid op ieder aspect van het economische verkeer.1052 
 
De bovengenoemde doelstellingen moesten, voordat ze als beleid konden worden 
gepresenteerd, gelegitimeerd worden. De Australische journalist John Pilger beschrijft 
hoe topfunctionarissen van de regering-Bush al in 2000 aangaven dat „een nieuwe Pearl 
Harbor‟ noodzakelijk zou zijn als legitimering van de beleidsdoelstellingen zoals die 
bijvoorbeeld in de documenten van het Project for the New American Century van de 
neoconservatieven waren vastgelegd.1053 
  De vergelijking met Pearl Harbor - en de noodzaak om net zo hard terug te slaan - 
werd ook direct na de aanslagen gemaakt. Zo plaatste Henry Kissinger op 11 september 
een artikel op internet waarin hij schreef dat “de regering zou de verantwoordelijkheid 
moeten krijgen om te reageren op een manier die, mag men hopen, net zo zal eindigen 
als de aanslag op Pearl Harbor – met de vernietiging van het systeem dat er 
verantwoordelijk voor is.”1054 
  Het beeld van Pearl Harbor was op zich voldoende om de beleidsdoelstellingen 
gelegitimeerd te krijgen door de overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk. Een 
aantal aspecten in het legitimeringproces appelleerde echter vooral aan de traditionele 
backwoodsmen-cultuur binnen de achterban van het Republikeinse electoraat. 
  Allereerst waren dat de onverholen referenties dat het hier ook speciaal ging om een 
clash tussen beschavingen, zo niet een godsdienstoorlog van „Goed tegen Kwaad.‟ 
  Verder kon de nadruk worden gelegd op gevoellens van de aangetaste eer en de door 
God gesanctioneerde wraak. 
  Wat ten slotte eveneens een rol speelde bij de legitimering van de oorlog in Irak was 
het doelbewust inspelen op de angst die na de aanslagen onder de Amerikaanse 
bevolking heerste. Het is deze angst, die zoals Benjamin Barber stelt, een fundamenteel 
onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse culturele identiteit. 
 
 In het afsluitende deel van dit hoofdstuk zal ik me richten op de concrete invloed 
en de invulling van de culturele kerndimensies zoals die in de verschillende fase van het 
strategische besluitvormingsproces naar voren komen. Om mijn stelling te 
onderbouwen dat deze invulling vooral is terug te voeren op het culturele 
waardensysteem van de backwoodsmen illustreer en interpreteer ik deze invulling van de 
eerder geselecteerde culturele kerndimensies met behulp van een groot aantal anecdotes. 

                                         
1052 Klein gaat in haar boek ook veel verder dan eerder genoemde auteurs als Harvey en Van der Pijl die de 
neoconservatieve agenda meer plaatsen in het traditioneel neomarxistisch denkkader dat zich richt op de strijd tussen de 
verschillende fracties (of regimes) van het kapitaal over de verdeling van de meerwaarde. Klein‟s theoretische kader is 
beperkt. Zo komt zij tot de pamfletachtige stelling dat “aanhangers van de shock-doctrine zijn er van overtuigd dat alleen 
een grote ontwrichting – een overstroming, een terroristische aanslag – de schone omvangrijke doeken kan opleveren 
waarnaar ze hunkeren. Tijdens deze plooibare momenten, waarin we psychologisch losgeslagen of lichamelijk ontworteld 
zijn, komen deze vormgevers van de werkelijkheid in actie en beginnen ze aan hun reconstructie van de wereld.” Zie in 
Klein, De shock-doctrine, p. 33. Wat haar studie echter interessant maakt is dat als we het waardestelsel van deze groep, de 
persoonlijke samenstelling van de leden en de belangen die zij vertegenwoordigen aan een nader onderzoek onderwerpen 
we dicht in de buurt komen van de cultuur van de zuiderlijke backwoodsmen. 
1053 Zie in Griffin, David Ray (2006) 11 September: Een onderzoek naar de feiten: Rotterdam: Lemniscaat, p. 13. 
1054 Geciteerd in Griffin, 11 September, p. 13. 



307 
 

Ik beoog hiermee aan te tonen dat deze invulling inderdaad in verband is te brengen 
met de kernwaarden van deze specifieke culturele cluster. Ik pretendeer daarmee niet 
dat de invulling van deze kerndimensies de enige verklaring is voor de beschreven 
uitingen van gedrag, taalgebruik, inzet van symbolen of impliciet en expliciet geuite 
waarden. In een aantal gevallen zijn het waarschijnlijk ook niet de belangrijkste 
verklaringen, maar ze spelen in mijn ogen wel degelijk een rol en zijn te verklaren vanuit 
de eerder geanalyseerde historische ontwikkeling van de Amerikaanse culturele 
identiteit.  
 
 

7.3  Culturele Kerndimensies en het Strategische 
Besluitvormingsproces tijdens de War on Terror 

 

7.3.1 Individualisme versus In-Group Collectivisme en Institutioneel 
Collectivisme 

 
Mijn stelling is dat de wijze waarop men in de Verenigde Staten vooral vanuit de 
backwoodsmen-cultuur tegen individualisme aankijkt, kenmerkend is voor de manier 
waarop de voorbereiding van de oorlog tegen de Taliban en het regime van Saddam 
Hoessein ter hand wordt genomen. 
  Het idee dat de Verenigde Staten zelf wel uitmaken wat hun rechten en plichten zijn 
binnen de internationale verhoudingen komt duidelijk naar voren in de eerder 
genoemde Bush-doctrine. Deze doctrine stelt immers niet alleen dat het land zelf 
bepaalt wanneer preemptive-ingrijpen gerechtvaardigd is, maar dat indien noodzakelijk de 
Verenigde Staten hun zaakjes alleen opknappen en dat op steun of op een mandaat van 
de internationale gemeenschap niet wordt gewacht.1055 
  Een dergelijke unilaterale opstelling is niet zonder precedent, maar in de literatuur 
wordt de vraag gesteld of de Bush-doctrine een breuk betekent met eerdere doctrines. 
Twee elementen zijn daarbij bepalend. 
  Andrew Bacevich schrijft hierover in zijn boek The Limits of Power dat “for centuries, 
the Western moral tradition has categorically rejected the concept of preemptive 
strike.”1056 De Verenigde Staten vormden volgens Bacevich hierop geen uitzondering. 
Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog werd het idee door de leidende politieke 
filosofen afgewezen. Zo haalt Bacevich Reinhold Niebuhr (1892-1971) aan, de 
invloedrijke protestantse theoloog en politiek filosoof uit de periode van de Koude 
Oorlog. Niebuhr schreef dat “the idea of a preventive war failed both normatively and 
pragmatically. Nothing in history is inevitable, including the probable. So long as war 
has not broken out, we still have the possibility of avoiding it.”1057 

                                         
1055 Barber, Het rijk van de angst. 
1056 Bacevich, The Limits of Power, p. 163. 
1057 Geciteerd in Bacevich, The Limits of Power, p. 164. 
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  Ook de regeringsleiders uit de periode van de Koude Oorlog weigerden zich in te laten 
met het idee van een preemptive strike. President Harry S. Truman schreef in zijn 
memoires hoe Francis P. Matthews, zijn minister van Marine, opriep tot een openlijke 
oorlog met de Soviet-Unie als manier om dit land tot vrede te dwingen. Truman 
antwoordde dat hij „een tegenstander was van zelfs maar de gedachte aan een dergelijke 
oorlog.‟ Hij voegde daaraan toe dat „je met oorlog niets voorkomt, behalve vrede.‟ 
  President Dwight D. Eisenhower werd eveneens geconfronteerd met de vraag wat hij 
van een preventieve oorlog vond. Eisenhower stelde dat „een preventieve oorlog is, wat 
mij betreft, een onmogelijkheid. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat en eerlijk gezegd zou 
ik zelfs niet serieus luisteren naar iemand die bij me zou binnenkomen om er over te 
praten.‟1058 
  In 1962, tijdens de zogeheten Cubaanse raketcrisis, stelden de Chefs van Staven voor 
om de Soviet-raketten op Cuba uit te schakelen met een preemptive strike. Robert 
Kennedy stelde toen dat dit idee „het omgekeerde zou zijn van Pearl Harbor‟ en voegde 
daaraan toe dat „gedurende 175 jaar zijn we niet zo‟n land geweest.‟1059 
 
Een ander punt van de Amerikaanse invulling van individualisme is dat men niet alleen 
van eigen kracht uitgaat en het recht claimt om op te treden, maar ook persoonlijk 
controle over de situatie heeft. Bij de interpretatie van het gedrag van Bush van vlak na 
de aanslag kunnen we twee kanten op. 
  Enerzijds zien we dat nadat president George W. Bush het alarmerende bericht over 
de aanslagen had gehoord - en hoeveel erger kan een mededeling zijn dan „the nation is 
under attack‟? – gaf hij in eerste instantie nauwelijks een reactie. Veel critici, zoals 
documentaire maker Michael Moore, interpreteerden de houding van de president als 
een teken van zwakte.1060 Bush wist blijkbaar niet hoe te handelen. 
  Sandra Silberstein geeft in haar boek War of Words echter een andere interpretatie van 
het gedrag van de president. Zij stelt dat het beeld dat bovenstaande critici schetsen niet 
overeenkomt met de manier waarop Bush overkwam bij een groot deel van het 
Amerikaanse volk. Volgens Silberstein zagen de meeste mensen in Amerika juist een 
president die tijdens zijn eerste officiële persconferentie de situatie onder controle had. 
Volgens haar werd het optreden van Bush gekenmerkt door het niet tonen van emoties. 
Dat is volgens haar een eigenschap die Amerikanen graag zien bij een leider in tijden 
van nood. Het „keep your cool,‟ van Bush wordt volgens haar door zijn achterban 
duidelijk geprefereerd boven iemand die emotioneel reageert.1061 
  Verder kwam de controle die Bush over de situatie scheen te hebben volgens 
Silberstein naar voren in zijn taalgebruik tijdens zijn eerste korte televisietoespraak. Hij 

                                         
1058 Geciteerd in Nouwen, Pieter (2004) De pias van het Pentagon. Bussum: Uitgeverij Thoth, p. 49. 
1059 Geciteerd in Nouwen, De pias van het Pentagon, p. 49. 
1060 Zie de documentaire van Moore, Fahrenheit 911, waarin op dit punt de spot wordt gedreven met Bush 
1061 Zie in Silberstein, War of Words, pp. 2-6. Deze interpretatie komt uit de communicatieleer waarin gesteld wordt dat de 
„codering‟ die de „zender‟ aan een „boodschap‟ geeft pas „betekenis‟ krijgt door de subjectieve „decodering‟ van de 
„ontvanger‟. Zie hiervoor bijvoorbeeld in Claes, Marie-Thérèse en Gerritsen, Marinel (2002) Culturele waarden en communicatie 
in internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. Zie voor de waardering die de Amerikanen meegeven aan het fenomeen van 
„keep your cool‟ bijvoorbeeld in Stearns, Peter N. (1994) American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style. New 
York/London: New York University Press. Volgens Woodward doet Bush ook zijn uiterste best om uiterlijke controle en 
gebrek aan twijfel tot onderdeel van zijn houding en imago te maken. Zie in Woodward, Staat van ontkenning, p. 325. 
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gebruikte de eerste persoon enkelvoud en maakte expliciet melding van het feit dat híj 
persoonlijk stappen zou ondernemen om de daders te straffen. Bush profileerde zich 
derhalve volgens Silberstein weloverwogen als de commander in chief en die boodschap 
kwam bij de Amerikanen „loud‟ en „clear‟ over. 
  Een typisch voorbeeld van dit directe taalgebruik waarin de controle over het handelen 
en het ook zelf kunnen bepalen van wanneer, hoe en hoelang het ingrijpen zal duren, 
blijkt uit de redevoering die Bush op 14 september in de National Kathedraal in 
Washington D.C. hield. Bush zei daar “the conflict was begun on the timing and terms 
of others. It will end in a way, and at an hour, of our choosing.”  1062 
  Opvallend is volgens Silberstein dat deze vorm van de toehoorders aanspreken ook 
specifiek aan de president bleef voorbehouden. Andere leden van de regering spreken in 
hun reacties meer in de passieve meervoudsvorm.1063 
 
Een van de typerende manieren waarop de dimensie individualisme bij de Amerikanen 
wordt ingevuld is afkeer van de centrale overheid. Hierbij spreken we dan van 
individualisme versus institutioneel collectivisme. Zoals we gezien hebben is deze afkeer 
vooral groot bij de culturele identiteit van de backwoodsmen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de vanaf het midden van de jaren tachtig ingezette privatisering en 
deregulering vooral bij de Republikeinse grassroot-achterban op grote steun kon rekenen. 
  Deze privatisering werd door beleidsmedewerkers van president George W. Bush 
eveneens doorgezet bij Defensie. De invloed van de specifieke invulling van deze 
kerndimensie had grote gevolgen voor het operationele karakter van de oorlog. 
In de eerste plaats had de privatisering tot gevolg dat „armed contractors‟ een 
belangrijke rol gingen spelen in de oorlog. De akelige bijkomstigheid van deze „armed 
contractors‟ was dat ze gezien werden als „trigger pullers,‟ die schoten op alles wat 
bewoog. Incidenten met burgers waren schering en inslag.1064 
  Opvallend daarbij was dat zij op geen enkele manier rekenschap hoefden af te leggen 
voor hun daden. Bovendien waren ook de eigen troepen niet veilig. Zo beschrijft 
Thomas Ricks in zijn boek Fiasco dat “in May 2005 the Marine Corps accused a security 
detail from Zapata Engineering, a company with a contract to dispose of explosives, of 
shooting wildly at Iraqis and U.S. troops while driving west from Baghdad toward 
Fallujah.”1065 
  Hoezeer de acties van deze private beveiligingsdiensten kwaad bloed zetten bij de 
Irakezen blijkt uit het feit dat de contractors zelf ook grote verliezen leidden. Peter Singer 

                                         
1062 Toespraak van Bush op 14 september 2001. Geciteerd in The National Security Strategy of the United States, p. 5. Zie 
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA406411&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 
1063 Silberstein, War of Words, p. 4. 
1064 Meedere voorbeelden van dodelijke incidenten staan te lezen in Hedges, Collateral Damage. Zo kwam een zaak van vier 
Blackwater-beveiligingsagenten die verantwoordelijk waren voor de dood van 17 burgers bij eenzijdig openen van vuur door 
deze contractors in 2007 tot een uitspraak in 2009. Een federale rechtbank in Washington seponeerde de zaak. Het argument 
was dat de getuigenissen die gebruikt waren afkomstig waren van agenten die deze verklaringen hadden afgelegd in ruil 
voor immuniteit van strafvervolging. In Irak sprak men schande over deze uitspraak en vroeg men zich af „wat er gebeurd 
zou zijn als de slachtoffer Amerikanen waren geweest.‟ De Amerikaanse generaal Ray Odierno verdedigde de uitspraak 
door deze te omschrijven als „een les in het functioneren van de rechtsstaat.‟ Zie „Blackwater schutters gaan vrijuit‟ in Het 
Parool, 2-1-2010. 
1065 Ricks, Thomas E. (2006) Fiasco: The American Military Adventure in Iraq. London: Penguin Books, pp. 371-372. 
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van het Brookings Institution geeft aan dat “during 2003 and 2004 private contractors 
suffered at least 275 deaths and 900 wounded, more than the rest of the coalition 
combined.”1066 
  Ricks voegt daaraan toe dat “others said that the number of casualties might be far 
higher, because the numbers made public included only U.S. citizens that by law had to 
be disclosed to the U.S. Labor Department. So, for example, the loss of a Nepali guard 
bombed at a checkpoint or of an Indian truck driver in an ambush of a convoy might 
not show up in that data.”1067 
  Naast de beveiliging van bijvoorbeeld transporten hadden de contractors nog een 
belangrijke taak en dat was de training van het Iraakse leger. 
  George Packer schrijft over deze training in zijn boek De Weg naar de Hel dat het leger 
de training niet mocht doen en dat daarom de opleiding ook niet werd gedaan door de 
Special Forces. In plaats daarvan werd op aandringen van Rumsfeld voor 48 miljoen dollar 
een particulier bedrijf ingehuurd dat Vinnell heette, een dochter van Northrop Grumman. 
Vinnell moest tweeëntwintig bataljons opleiden maar leverde er niet meer dan zes af – 
de helft van de soldaten is gedeserteerd en de rest werd onopgeleid bevonden.1068 
Volgens Woodward had Rumsfeld naast de beoogde privatisering nog een tweede 
argument om de training niet door de Special Forces te laten doen. Zo stelde Rumsfeld 
dat “ze zullen toch nooit de prijs voor de soldaat van het jaar binnenhalen.”1069 
  Eenzelfde fiasco gold ook voor de training van de politie. In 2003 beloofden Rumsfeld 
dat er 150.000 politie-agenten zouden worden opgeleid. In juni 2004 bleek dat nog geen 
zesduizend van de negentigduizend die aan de opleiding waren begonnen een serieuze 
training van meer dan drie weken had gehad.1070 Belangrijkste redenen voor de slechte 
resultaten bij de opleiding waren onder andere het slechte materieel waarmee Vinnell de 
Iraakse soldaten en politie uitrustte. 
  Bovendien werden de rekruten op een denigrerende manier behandeld. Een van de 
meest pijnlijke voorbeelden hiervan was dat de rekruten hun snorren en baarden af 
moesten scheren. De Amerikanen hielden er geen rekening mee dat dit voor Iraakse 
mannen onaanvaardbaar was omdat ze daardoor in hun mannelijkheid werden 
aangetast. Maar dat niet alleen: door het gedwongen afscheren van de snorren en de 
baarden was het voor een ieder duidelijk dat deze Iraakse mannen voor de bezetter 
waren gaan werken. In veel gevallen tekenden deze mannen hiermee niet alleen hun 
eigen doodvonnis maar ook dat van hun familieleden die het slachtoffer werden van 
repressailles. 
 
Peter Galbraith geeft aan dat de privatisering ook andere, maar niet minder 
verstrekkende, gevolgen had.  Zo schrijft Galbraith dat “de hardnekkigheid waarmee de 
regering functies in Irak ter beloning van politieke vrienden gebruikte, gevolgen had op 
ideologisch minder gevoelige maar aanzienlijk belangrijkere terreinen.” 

                                         
1066 Geciteerd in Ricks, Fiasco, p. 371. 
1067 Ricks, Fiasco, p. 371. 
1068 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 350. 
1069 Geciteerd in Woodward, Staat van ontkenning, p. 309. 
1070 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 350. 
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  Galbraith beschrijft bijvoorbeeld hoe James Haveman werd aangesteld als belangrijkste 
medische functionaris van de Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA). 
Haveman was “een medisch niet geschoolde vriend van de voormalige Republikeinse 
gouverneur van Michigan en was in tegenstelling tot zijn voorganger nog nooit in een 
conflictsituatie werkzaam geweest.” Wat het geheel nog erger maakte was dat Haveman 
geen enkele kennis had over hoe de gezondheidszorg in Irak was georganiseerd. Zo 
betrok hij volgens Galbraith het Iraakse stelsel van particuliere gezondheidszorg niet in 
zijn plannen, hoewel de helft van de bevolking ervan afhankelijk was.1071 
  De zelfverrijking, vriendjespolitiek en liberalisering kwam volgens Galbraith ook tot 
uiting in de samenstelling van het team dat Paul Bremer III, die in mei 2003 was 
aangesteld als bewindvoerder van de door de Amerikanen ingestelde Coalition Provisional 
Authority (CPA) ter zijde stond bij zijn werkzaamheden. Zo nam Bremer al vrij snel 
afscheid van de beroepsdiplomaten die zijn voorganger Jay Garner bijeen had gebracht. 
Deze werden „gemarginaliseerd of aangemoedigd te vertrekken.‟1072 Conservatieve 
commentatoren pochten met het feit dat zo veel rechtse Amerikanen naar Irak gingen. 
Galbraith schets echter een heel wat minder idealistisch beeld. Hij schrijft dat 
“werknemers van de CPA profiteerden van een buitengewoon royale salariëring. (…) 
De laagst betaalde Amerikaanse stafleden van de CPA verdienden 6.000 dollar per 
maand.” Volgens Galbraith was dit ook “verreweg de belangrijkste reden dat men naar 
Irak ging.”1073 Men kreeg de baantjes niet op basis van kwaliteit maar deze werden 
toegewezen aan politieke vrienden. 
  De hoge salarissen zetten kwaad bloed bij de Irakezen. Daar kwam bij dat terwijl zestig 
dagen na de val van Bagdad nog steeds het vuil niet werd opgehaald en het de doorsnee 
bevolking aan iedere vorm van basisvoorzieningen, zoals gas, water, elektra en vooral 
ook veiligheid ontbrak, de Amerikaanse diplomaten en troepen voorzien werden van 
iedere mogelijke materiële welvaart denkbaar.1074 
 
Meerdere auteurs, zoals Naomi Klein en Pratab Chatterjee, laten zien hoe de 
privatisering had ook tot gevolg dat de opbouw van het land werd overgelaten aan 
private constructors. Het gevolg was dat bedrijven als Halliburton en Bechtel ongeveer een 
blanco volmacht kregen om dit werk uit te voeren. Controle op de budgetten noch op 
de uitvoering van het werk was er nauwelijks. Van de beloofde werderopbouw kwam 
dan ook niet veel terecht1075 
  Thomas Ricks beschrijft hoe eveneens de bevoorrading van het eigen leger uit handen 
werd gegeven aan private ondernemingen. Verreweg de belangrijkste hiervan was 
wederom Halliburton. Het achterliggende idee was dat het de soldaten in Irak in ieder 
geval aan niets zou ontbreken. Een van de grote problemen daarbij was de toevoer van 

                                         
1071 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 149. 
1072 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 147. 
1073 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 147. 
1074 Zie voor de schrijnende tegenstellingen voor de luxe in de zogeheten Green Zone en het ontbreken van iedere vorm van 
basisvoorziening in Bagdad in Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City. Chandrasekaran beschrijft bijvoorbeeld hoe 
in de Green Zone letterlijk alles, zoals zelfs het water waarin de hot dogs werden gekookt, werd ingevlogen en het aan niets 
ontbrak. Tegelijkertijd duurde het maanden voor de watervoorziening in Bagdad weer op orde was. 
1075 Zie voor deze blanco cheque die aan Halliburton werd gegeven onder andere in Klein, De shock-doctrine. Zie eveneens in 
Chatterjee, Pratap (2004) Iraq, Inc.: A Profitable Occupation. New York: Seven Stories Press. 
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die schier eindeloze hoeveelheid voorraden die nodig was om de legerkampen van alle 
gemakken te voorzien. Zo schrijft Ricks dat de doelstelling om de legereenheden te 
bevoorraden “from gasoline to ice cream required a constant stream of convoys. Every 
day roughly eight hundred trucks healed north from Kuwait to supply the U.S. military 
effort.”1076 Deze convooien werden weer beschermd door particulieren 
beveiligingsbedrijven zoals het beruchte Blackwater. Chris Hedges en Laila Al-Arian 
beschrijven in hun boek Collateral Damage hoe deze convooien letterlijk door het land 
heen denderden en daarbij grote aantallen burgerslachtoffers maakten.1077 

 

 

7.3.2 Universalisme 

 
Universalistische waarden staan, zoals we eerder gezien hebben, voor een onwrikbaar 
geloof in het goede van de eigen uitgangspunten. De consequenties van de 
universalistische uitgangspunten kunnen niet worden onderschat. In iedere fase van het 
strategische besluitvormingsproces tijdens de War on terror was de invloed van 
universalistische waarden merkbaar. 
  Het eerste punt dat we moeten maken als we de invloed van universalisme bekijken op 
het strategische besluitvormingsproces is dat deze culturele kerndimensie niet plotseling 
manifest werd tijdens de War on terror. In de verschillende doctrines van Amerikaans 
buitenlandsbeleid is het onwrikbare geloof in de morele suprematie van de eigen 
uitgangspunten altijd een onlosmakelijk onderdeel geweest. 
  In termen van culturele identiteit is er echter wel een verschil opgetreden in zowel de 
visie op de rechten en de plichten die de Verenigde Staten hebben, als bij de 
formulering, de planning en de uitvoering van het beleid: in al deze gevallen zijn de 
universalistische uitgangspunten gaandeweg een steeds actievere rol gaan spelen. 
  Madeleine Albright, minister van Buitenlandse Zaken onder president Clinton, geeft in 
haar boek De Macht en de Almacht aan hoe zij aankijkt tegen de invulling van de 
universalistische uitgangspunten in het beleid van president George W. Bush. Albright 
stelt dat “het probleem is natuurlijk niet dat de regering-Bush leiderschap wil uitoefenen 
op morele gronden; dat heeft bijna elke regering geprobeerd. Het probleem is dat de 
retoriek te veel lijkt op het rechtvaardigen van het Amerikaanse beleid in expliciete, 
religieuze termen. (…) Hoewel het misschien de tweede natuur is van Bush om over de 
strijd tegen het terrorisme te spreken als over de strijd tussen goed en kwaad moeten we 
ons afvragen of het wel zo zwart-wit ligt. Als Al Qaida geen kwaad is, wat dan wel? 
Maar wie is volkomen goed? Als trotse Amerikaanse moet zelfs ik bekennen dat de 
eerlijkheid ons gebiedt te zeggen: wij niet. Onze leiders mogen dan wel de beste 
bedoelingen hebben, maar of we het terrorisme bestrijden of andere doelen nastreven, 

                                         
1076 Ricks, Fiasco, p. 256. 
1077 Hedges, Chris and Al-Arian, Laila (2008) Collateral Damage: America´s War Against Iraqi Civilians. New York: Nation 
Books, pp. 2-28. 
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onze motieven zijn vaak niet zuiver, onze plannen zijn niet volmaakt, onze informatie is 
onvolledig en onze daden zijn onvolkomen door verzuim of overdrijving.”1078 
 
Een interessante punt bij het idee dat bepaalde waarden universele geldigheid hebben, is 
dat dit vaste geloof in de juistheid van het eigen waardestelsel ook grensoverschrijdend 
kan optreden. Het meest duidelijk kwam dit naar voren in de gedeelde waarden die de 
Amerikanen en de Britten hadden bij het formuleren, plannen en uitvoeren van het 
strategische beleid tijdens de War on terror. 
 
Dit uitgangspunt van de „special relationship‟ tussen de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië wordt in de literatuur genoemd als een belangrijke reden voor de meegaande 
houding die de Britse premier Tony Blair had ten tijde van de besluitvorming over het 
voeren van een oorlog tegen Irak in 2003. Zo schrijft Ronald Wright dat “Blair is the 
one I find hardest to understand. (…) The kindest assumption one can make is that 
Tony Blair thought he was talking to the America of Franklin Roosevelt, unaware that 
the heirs of Joseph McCarthy had taken charge. Perhaps like many Britons, he 
harboured the naïve idea that America is not really a foreign country – just a bigger, 
richer England.”1079

 

  David Harvey geeft aan hoe de verschillen in invulling van de universalistische 
uitgangspunten zijn terug te voeren op veranderingen in de dominante politieke cultuur 
in de Verenigde Staten. Harvey schrijft dat “the fortuitous election of George W. Bush, 
a born again Christian, to the US presidency brought a neoconservative group of 
thinkers close to power. (…) Its primary objective is the establishment of and respect 
for order, both internally and upon the world stage. This implies strong leadership at 
the top and unwavering loyalty at the base, coupled with a hierarchy of power that is 
both secure and clear.”1080  
  Het veelvuldig gebruik maken van religieuze citaten was een van de manieren waarop 
president George W. Bush aansluiting zocht bij het universalistische denken van zijn 
achterban. De tekstschrijvers van Bush doorspekten zijn redevoeringen voortdurend 
met referenties aan Bijbelteksten en psalmen om op die manier de kiezers te paaien met 
duidelijke herkenbare symboliek en gedeelde waarden en normen. Zo maakte Bush in 
zijn eerste toespraak na de aanslagen van 11 september direct duidelijk dat “terrorism 
against our great nation will not stand.” De Verenigde Staten is daarbij niet zomaar een 
„great nation,‟ maar „a great nation under God‟ en er bestaat geen twijfel over aan welke 
zijde God staat.1081 Bush citeerde bij zijn tweede televisie-optreden, de dag na de 
aanslagen van 11 september, in zijn toespraak psalm 23: “Al gaat mijn weg door een 
donker dal, ik ben niet bang, omdat U bij me bent.”1082 

                                         
1078 Albright, Madeleine (2006) De macht en de almacht: Over Amerika, God en de toestand van de wereld. Amsterdam: Uitgeverij 
Anthos, p. 152-153. 
1079 In Wright, What is America?, p. 213. 
1080 Harvey, The New Imperialism, p. 190. 
1081 Zie voor de volledige tekst van deze redevoering in Silberstein, War of Words, p. 18. 
1082 Die voortdurende toespelingen op Bijbel-teksten werden Bush vooral ingefluisterd door zijn tekstschrijver Michael 
Gerson. Gerson was afgestudeerd aan Wheaton College, ook wel het Harvard voor christenen genoemd, en was goed op 
de hoogte van Bijbelteksten en theologische kwesties. Zie voor Gerson en zijn invloed op de speeches van Bush onder 
andere in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 136-142. Zie ook Woodward, Staat van ontkenning, p. 341. Zie eveneens Gerson, 
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  Op zich is het refereren aan Bijbel-teksten natuurlijk niet nieuw in de Amerikaanse 
politieke traditie. Waar Bush echter in afweek van zijn voorgangers was dat hij veel meer 
tegemoet kwam aan de retoriek van de evangelisten en de fundamentalisten dan 
voorheen het geval was geweest. 
  Weisberg stelt over deze ontwikkeling: “We zien een accentverschuiving in Bush‟s 
theologie – van de methodistische leer van de „persoonlijke transformatie‟ naar een 
calvinistisch „goddelijk plan,‟ bedacht door een almachtige God voor het land en 
zichzelf. 
  Anderen meenden de eschatologie van het einde der tijden te herkennen, geleend van 
de beweging van Christian Dominion, of van het orgiastische The Rapture uit de 
romanreeks van de christelijke schrijver Tim LaHaye.”1083 
  James McEnteer stelt dat het refereren aan de Bijbel in de teksten van president 
George W. Bush niet gezien moet worden als “conciliatory” of verzoeningsgezind, maar 
als “tough.” Hier zien we ook het verschil tussen de manier waarop veel christenen van 
de traditionele gemeenschappen, zoals presbyterianen, tegen de oorlog aankeken 
vergeleken met de houding van de evangelistische christenen: terwijl van de eerste groep 
een groot aantal dominees zich tegen de oorlog keerde, steunden 80 procent van de 
evangelistische religieuze voorgangers de oorlog.1084 
  Bush refereerde zelf herhaaldelijk aan christelijke universele waarden als drijfveer 
achter zijn persoonlijke doelstellingen. Tijdens een bijeenkomst met leiders uit het 
Midden-Oosten schijnt hij tot grote ontsteltenis van de andere regeringsleiders tegen de 
Palestijnse president Abbas verteld te hebben dat het motief voor zijn handelen is dat 
“God told me to strike at al Qaeda and I struck them, and then he instructed me to 
strike at Saddam, which I did.”1085 
  In Europa werd in veel gevallen kritisch gereageerd op de retorische uitlatingen van 
Bush die moesten dienen als legitimering voor het handelen. De christelijke 
zendingsdrang waar de Amerikaanse president aan refereert wordt in Europa niet 
herkend of niet gedeeld. Voor de evangelistische achterban van Bush en zijn 
Republikeinse partij zijn deze waarden echter self-evident en boven iedere twijfel 
verheven. 

 

                                                                                                                                      
Michael J. (2008) Heroic Conservatism: Why Republicans Need to Embrace America‟s Ideals (And Why They Deserve to Fail If They 
Don‟t). New York: Harper Collins. 
1083 Weisberg, De Bush Tragedie, pp. 138-139. 
1084 McEnteer, Deep In the Heart, p. 235. De vraag hoe oprecht Bush is in zijn religieuze beleving is moeilijk te 
beantwoorden. Wat volgens de meeste critici zeker is, is dat Bush zijn vermeende religiositeit heeft uitgebuit om goed te 
scoren bij zijn christelijke achterban. Typerend hiervoor is het veel vertelde verhaal over de invloed van Billy Graham bij de 
bekering van Bush tot born again Christian. Volgens Bush ging daar een diepgaand gesprek tijdens een lange wandeling over 
het strand aan vooraf. Weisberg wijst er op dat Graham zich in eerste instantie niets van het gesprek kon herinneren en dat 
er bovendien geen strand is bij het landhuis van de familie Bush, in Kennebunkport in de staat Maine, waar de ontmoeting 
plaats had gevonden. De christelijke symboliek waaraan Bush in relatie tot zijn bekering refereert, zoals de lange wandeling, 
het planten van een mosterdzaadje en meer van zulke toespelingen, zijn volgens Weisberg achteraf zorgvuldig aan het 
verhaal toegevoegd. Zie in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 105-108. Hilarisch is bijna de manier waarop Karl Rove in de 
begintijd van de regeringsperiode van Bush uitriep: “Laat me godverdomme een religieus getint initiatief zien.” Geciteerd in 
Weisberg, De Bush tragedie, p. 134. Voor andere boeken over de vermeende religiositeit van Bush, zie onder andere 
Mansfield, Stephen (2003) The Faith of George W. Bush. New York: Jeremy. P. Tarcher. 
1085 Zie onder andere in Alterman, The Book on Bush, p. 301. Bush had eerder al aangegeven dat „God hem had opgedragen 
om president van de Verenigde Staten te worden. Zie hiervoor onder andere in Weisberg, De Bush tragedie, p. 137. 
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In het evangelistische christelijke geloof staat de eigen waarheid en interpretatie van de 
werkelijkheid voorop. De keerzijde van het rotsvaste vertrouwen in het eigen gelijk is 
dat er naast het goede van de eigen uitgangpunten ook het slechte van andermans 
uitgangspunten is. De consequentie hiervan is duidelijk in de uitspraken van Bush. „Wie 
niet voor mij is, is tegen mij,‟ is het leidende beginsel. Een gulden middenweg bestaat 
niet. Of zoals Frum en Perle het zeggen: “There is no middle way for Americans; its 
victory or Holocaust.” 1086 
  Dit „us against them‟-thema werd op een wel heel pragmatische manier verwoord door 
Donald Rumsfeld. In oktober 2001 zei Rumsfeld: “we have two choices. Either we 
change the way we live, or we must change the way they live. We choose the latter.”1087 
  Geheel in lijn met de christelijke gedachtewereld kwam Michael Gerson, de 
belangrijkste speechschrijver van de president, met de opdracht aan David Frum om het 
regiem van Saddam neer t zetten in een Bijbelse vergelijking. Dit resulteerde in de 
vondst Axis of Evil om de vermeende schurkenstaten Irak, Iran, Syrië en Noord-Korea 
te kwalificeren.1088 
  Sandra Silberstein geeft in haar studie War of Words aan dat deze terminologie niet 
toevallig een Bijbelse betekenis heeft.1089 Bush wist met zijn referenties aan de Bijbel de 
juiste snaar te raken bij zijn achterban. Referenties aan een „Goddelijke missie‟ - en „de 
steun die God aan de Verenigde Staten verleent in haar strijd tegen het kwaad‟ - 
fungeerden dan ook prima als legitimering voor de strategie tijdens de War on terror. 
  Op 14 september 2003 hield Bush een redevoering in de kathedraal van New York. 
Hij werd daarbij geflankeerd door Billy Graham, een kardinaal, een rabbijn, een iman, 
de nog levende vier oud-presidenten en vele congresleden. David Ray Griffin stelt dat 
voor de eerste keer in de geschiedenis “de Amerikaanse president vanuit een kathedraal 
de oorlog verklaart en daarbij Gods zegening vraagt.” Deze actie had volgens Griffin 
drie consequenties. In de eerste plaats “liet Bush zien dat deze oorlog er een was van 
„Goed tegen Kwaad‟ en dat het duidelijk was aan welke kant God stond.” In de tweede 
plaats, zo stelt Griffin, “maakte de regering haar lezing van de gebeurtenissen tot 
onderdeel van haar religie. En in de derde plaats betekende dit dat iedere kritiek op de 
officiële verklaring niet alleen als onpatriottisch maar ook als heiligschennis gezien 
moest worden.”1090 
  Typerend voor de invulling van de universalistische waarden van christelijk rechts is 
ook hoe over de islam werd gesproken. Waar Bush zich soms nog inhield of zijn 
woorden inslikte, zoals toen hij „de strijd tegen het kwaad‟ vergeleek met een „nieuwe 
kruistocht,‟ wierpen sommige van zijn medewerkers alle schroom van zich af. 
  Generaal William Boykin gaf tijdens een bijeenkomst van de christelijk evangelistische 
Good Shepard Community Church in Oregon in oktober 2003 in zijn speech aan welke taak 

                                         
1086 Frum, An End to Evil, p. 7. 
1087 Geciteerd in Bacevich, The Limits of Power, p. 58. 
1088 Het bleef lang onduidelijk van wie de frase Axis of Evil afkomstig was. Zowel Bush, Gerson als Frum werden als de 
orginele auteurs aangeduid. Frum zelf claimde de term uiteindelijk. Frum schrijft : “Gerson wanted to use the theological 
language that Bush had made his own since Sept. 11.” Zie in Frum, David (2003) The Right Man: The Surprise Presidency of 
George W. Bush, An Inside Account. New York: Random House. 
1089 Silberstein, War of Words. 
1090 Zie in Griffin, 11 September, p. 17. 
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God aan Bush had gegeven. Met duidelijke referenties aan Bijbel-teksten stelde Boykin 
dat “now ask yourself this: why is this man in the White House? (…) I tell you this 
morning he is in the White House because (…) God put him there to lead not only this 
nation but to lead the world, in such a time like this.”1091 Boykin liet er ook geen twijfel 
over bestaan tegen wie de strijd geleverd werd: “The enemy is a guy called Satan (…) 
Satan wants to destroy this nation (…) and he wants to destroy us as a Christian army. 
I‟m here on a recruiting trip. I‟m hear asking you to join this army.” Boykin sloot zijn 
speech af met een foto van een geknielde Amerikaanse soldaat die gedoopt wordt. Dit is 
volgens Boykin “one of the greatest photographs to come out of the war.”1092 
  Alterman stelt dat Boykin het Amerikaanse leger gelijk stelt aan dat van Jesus en 
duidelijk wil maken dat de strijd niet alleen tegen Al Qaida is, maar tegen alle moslims. 
Hij legt dat er in zijn speech nog eens bovenop door te stellen dat “I knew that my God 
was a real God, and his was an idol.”1093 
  Het denken in goed versus kwaad komt overduidelijk naar voren in de manier waarop 
men naar de vijand kijkt. Deze heeft in de christelijke traditie binnen de Verenigde 
Staten zoals eerder aangetoond „no motivation, no history or rationale.‟  1094 
  De consequentie van het universalisme is het idee dat in naam van het „goede‟ alles 
geoorloofd is. Om het goede te dienen en de waarheid boven water te krijgen is 
martelen een maar al te vaak toegepast en geaccepteerd middel. Deze schijnbaar 
paradoxale koppeling tussen universalisme en martelen wordt gemaakt door de 
antropoloog Hans Feddema, die universalisten omschrijft als utopisten. Feddema haalt 
daarbij Larry Wilkerson aan, stafchef van Colin Powell. Wilkerson sprak in een 
interview begin mei 2004, waarbij hij er van uitging anoniem te blijven, zijn afschuw 
over het uitgangspunt van utopisten dat het hogere doel altijd de middelen 
rechtvaardigt. Hij kwalificeerde Paul Wolfowitz en Richard Perle als „rechtse utopisten‟ 
en stelde hen op één lijn met Lenin.1095 
  Walter Russell Mead stelt dat deze uitwassen van universalisme een prominente rol 
spelen in de Amerikaanse militaire geschiedenis: Het bloedbad bij Wounded Knee, de 
moordpartijen in het dorp My Lai in Vietnam en de excessen in de Abu Ghraib-
gevangenis zijn volgens Mead onderdeel van hetzelfde patroon.1096 Op zich zijn uitingen 
van wreedheid natuurlijk inherent aan het voeren van oorlog en zeker niet alleen 
voorbehouden aan Amerikaanse soldaten. Toch is de behandeling van de van terrorisme 
verdachte gevangenen tijdens de War on terror op twee manieren een breuk met het 
verleden. 
  In de eerste plaats was er de grondhouding bij de politieke achterban van de zittende 
president dat deze manier van verhoren te legitimeren was. De evangelisten verkeerden 
in de stellige overtuiging dat de aanslagen op de Twin Towers het werk van de Duivel 

                                         
1091 Geciteerd in Kaplan, With God on Their Side, p. 21. De zinsnede „in a time like this‟ komt daarbij, zo stelt Kaplan, 
letterlijk uit de Bijbel. 
1092 Kaplan, With God on Their Side, p. 21. 
1093 Boykin, geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 332. 
1094 Sardar, American Dream, p. 42. 
1095 Het Parool, 11-5-2004. 
1096 Zie in Mead, Special Providence, pp. 218-223. De nadruk op dit soort patronen in de manier van handelen van de 
Amerikanen komt ook naar voren bij Wright, What is America? 
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waren geweest.1097 De goddeloze slechten kennen geen rechten en martelen was 
toegestaan. 
  De tweede uitzondering was dat deze behandeling van de gevangenen tot in de 
hoogste echelons van de regering werd gesanctioneerd en bestaande verdragen die zich 
tegen martelen uitspraken als niet geldend terzijde werden geschoven.1098 
  Kenmerkend voor de invulling van de universalistische uitgangspunten door de 
Verenigde Staten is niet alleen de starheid waarmee men aan het eigen gelijk vasthoudt, 
maar ook de inconsequentie van de toepassing van de als universeel geldende waarden. 
Zo is het niet te verdedigen waarom Irak wel tot „het Rijk van het Kwaad‟ behoorde - 
en op basis daarvan de omverwerping van het regime van Saddam gerechtvaardigd was 
- terwijl andere landen met een minstens even slechte staat van dienst, zoals 
bijvoorbeeld Soedan en Kongo, ongemoeid werden gelaten. Ten aanzien van het leed 
van onschuldige slachtoffers wordt eveneens vaak met twee maten gemeten. Een dode 
uit Afghanistan of Irak heeft dan een heel andere betekenis dan een eigen slachtoffer. 
  De cynische consequentie hiervan is goed te zien in uitspraken van Bush en zijn naaste 
regeringsfunctionarissen. Zo stapte minister van Defensie Ronald Rumsfeld makkelijk 
heen over de burgerslachtoffers in Irak, die hij afdeed als collateral damage. De aan de 
eigen bevolking toegekende gevoelens van verdriet worden aan de Iraakse bevolking 
eveneens onthouden. Veiligheidsadviseur Richard Perle wist bijvoorbeeld te melden dat 
„Irakezen nu eenmaal op een andere manier aankijken tegen de gevolgen van geweld.‟1099 
  Terwijl de Amerikanen met hun eigen uitingen van kunst en cultuur zeer zorgvuldig 
omgaan lieten ze tijdens de nasleep van de oorlog in Irak zien geen oog te hebben voor 
het culturele erfgoed van het land. Zo beschrijft de beroepsdiplomaat Peter Galbraith in 
zijn boek Het Einde van Irak uitgebreid de plundering en verwoesting van het Iraaks 
Nationaal Museum in Bagdad op 11 april 2003, vlak na de val van de stad. In dit 
museum bevond zich een van de belangrijkste archeologische collecties ter wereld. 
Letterlijk duizenden artefacten gingen bij de plundering verloren. Onderdelen van de 
Amerikaanse strijdkrachten, die op nog geen honderd meter van het museum gelegerd 
waren, weigerden in te grijpen. Eenzelfde lot was eveneens de collecties van de 
Nationale Bibliotheek en het Museum van Schone Kunsten beschoren. Ook hier 
werden in sommige gevallen eeuwenoude en unieke werken vernield of gestolen. 
Onderminister van Defensie Paul Wolfowitz bagatelliseerde de plundering; zijn baas 
Rumsfeld gaf aan hoe hij tegen de cultuur van Irak aan keek door de verwoeste collectie 
af te doen als een „zootje.‟1100 

                                         
1097 Micklethwait, The Right Nation, p. 214. 
1098 Zie voor de toepassing van martelen en de goedkeuring die daaraan werd verleend door de hoogste top van de 
Amerikaanse regering, inclusief president George W. Bush in Abu Ghraib en Guantánamo-bay vooral in Mayer, The Dark 
Side en in Hersh, (2004) Bevel van Hogerhand: De Weg van 11 September tot het Abu Ghraib-Schandaal. Amsterdam: De Bezige Bij, 
pp. 22-93. Zie voor de manier waarop de regering-Bush ook alle door de Verenigde Staten zelf ondertekende internationale 
verdragen die zich tegen martelen uitspreken op basis van nieuwe eigen juridische interpretaties terzijde schoven vooral in 
Sands, Philippe (2006) Lawless World: The Whistle-Blowing Account of How Bush and Blair are Taking the Law in Their Own Hands. 
London: Penguin Books, pp. 205-223. 
1099 Micklethwait, The Right Nation, p. 238. 
1100 Galbraith, Peter W. (2006) Het einde van Irak: Hoe Amerikaanse incompetentie een oorlog zonder einde teweegbracht. Amsterdam: 
De Bezige Bij, pp. 129-131. 
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  Verder werd de invulling van het universele principe dat democratische beginselen 
moesten worden gerespecteerd - en dat de Iraakse bevolking haar eigen land moest 
opbouwen - met voeten getreden als dit uitgangspunt in strijd was met de belangen van 
de Verenigde Staten. Zo had Paul Bremer grote probleem met de verkiezingen die 
direct na de oorlog in steden over het hele land werden gehouden. Hij verklaarde al in 
juni 2003 dat dit hele proces van spontane democratisering moest worden stopgezet. 
Het nieuwe plan was vervolgens dat lokale leiders door de bezettingsmacht zouden 
worden benoemd. De verantwoordelijkheid hiervoor kwam te rusten op de schouders 
van de leidinggevende mariniers ter plekke. Dit zette op verschillende manieren kwaad 
bloed. Allereerst werden bestaande relaties en het prestige van stamoudsten en 
geestelijke leiders op deze manier geschoffeerd en verder, wat het nog erger maakte, 
stelden de mariniers in sommige gevallen mensen aan die in de tijd van Saddam letterlijk 
bloed aan hun handen hadden gehad. 
  Ten slotte was het door de ingestelde procedure, waarbij de Amerikaanse legerleiding 
de voordrachten voor plaatselijke leiders als burgemeesters regelde, voor de Irakese 
bevolking duidelijk dat ze een bezet land waren waarbij hun eigen wensen ondergeschikt 
waren aan die van de „bevrijder.‟1101 
 
De universalistische houding die zich uitte in onkunde, bewust gecultiveerd onbegrip en 
ieder gebrek aan respect voor hoe de Iraakse bevolking dacht en deed, kwam naar voren 
in meerdere aspecten van de uitvoering van het beleid door de gewone soldaten die 
dienst deden in Irak. 
  Allereerst merken Chris Hedges en Laila Al-Arian in hun boek Collateral Damage op dat 
in algemene termen “the American troops in Iraq struggle with severe handicaps. 
Almost none speak or read Arabic. They have little or no cultural, linguistic, social, or 
historical understanding of the country they control. Stereotypes about Islam and Arabs 
solidify quickly into a crude racism, especially in the confines of the military and on the 
dangerous streets of Iraq.”1102 
  De soldaten hadden nauwelijks enige training op het gebied van het omgaan met de 
Irakese cultuur. Hedges en Al-Arian geven aan dat soldaten voor hun kennis van het 
land en de situatie waarin ze terecht kwamen afhankelijk waren van een handboek met 
de titel A Country Handbook: A Field-Ready Reference Publication. In dit handboek stonden 
plaatjes van hoe Irakese soldaten en hun militaire voertuigen eruit zagen. Verder 
stonden in het boek de Arabische getallen van 1 tot 20 en een paar bladzijden met 
„praktische zinnen‟ zoals „I am tired‟ en „I am lost‟ aangevuld met woorden als 
„ammunition‟, „aircraft‟, „battleship‟ tot aan „submachine gun‟ en „taxi‟. 
  Hedges en Al-Arian laten zien dat als er al culturele trainingen werden gehouden deze 
gewoonlijk tussen een half uur en twee uur in beslag namen. In die tijd werden een 
aantal „standaard do‟s and don‟ts behandeld,‟ zoals „dat je Arabieren niet de linkerhand 
moest schudden.‟ Enige verdere kennis over de verschillende etnische groeperingen, het 

                                         
1101 Zie hiervoor in Gordon, Michael R and Trainor, Bernard E. (2006) Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation 
of Iraq. New York: Pantheon Books, p. 490. 
1102 Hedges, Collateral Damage, p. 88. 
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tribale karakter van de samenleving of de verschillen binnen de islamitische godsdienst 
tussen de soennieten en de sjiiten ontbrak volledig. 
  De denigrerende ideeën over moslims en vooral het uitgangspunt dat alle moslims 
over een kam moeten worden geschoren, komt eveneens duidelijk naar voren in het 
taalgebruik van de soldaten ter velde. Het taalgebruik van Amerikaanse soldaten en hun 
officieren ten opzichte van de Irakezen getuigt op iedere manier van gebrek aan respect, 
volslagen gevoelloosheid voor het lijden van gewone onschuldige burgers en eveneens 
van regelrecht racisme. Zo laten Hedges en Al-Arian zien hoe alle Irakezen door de 
soldaten haji en dan stelselmatig met als verdere aanduiding fucking haji werden 
genoemd. Het denigrerende taalgebruik was niet voorbehouden aan de gewone soldaten. 
Zo vertelt een soldaat dat “higher-ups used it too. If your leader calls that person „haji‟ 
constantly, you‟re just going to use it also. It‟s just something that floats around the 
camps.”1103 
  Op andere operationele niveaus ontstonden eveneens grote problemen door culturele 
misinterpretaties, het algemene gebrek aan kennis over het land en de ongevoeligheid 
voor afwijkende culturele waarden. Zo levert het boek Imperial Life in the Emerald City 
van Rajiv Chandrasekaran een schokkende kijk op de manier waarop de Amerikanen 
hun eigen als superieur geachte levensstijl opdrongen aan de Irakese bevolking. 
Chandrasekaran beschrijft bijvoorbeeld hoe het toeging in de lunchroom van de 
zogeheten Green Zone in Bagdad waar de Coalition Provisional Authority was gevestigd: 
“You could dine at the cafeteria in the Republican Palace for six month and never eat 
hummus, flatbread, or a lamb kebab. The fare was always American, often with a 
Southern flavor. A buffet featured grits, cornbread, and a bottomless barrel of pork: 
sausages for breakfast, hot dogs for lunch, pork chops for dinner. There were bacon 
cheeseburgers, grilled-cheese-and bacon sandwiches, and bacon omelets. Hundreds of 
Iraqi secretaries and translators who worked for the occupation authority had to eat in 
the dinning room. Most of them were Muslims, and many were offended by the 
presence of pork. But the American contractors running the kitchen kept serving it.”1104 
  Waar de beschrijvingen van Chandrasekaran nog kunnen worden afgedaan met de 
kwalificatie lompigheid, ligt dit anders met het inzicht dat Hedges en Al-Arian geven 
over de culturele onkunde en het respectloos optreden van de Amerikaanse soldaten in 
het veld. Zo beschrijven Hedges en Al-Arian uitgebreid de problemen bij checkpoints. 
Amerikanen en Irakezen geven bijvoorbeeld een andere betekenis aan simpele 
handgebaren. Waar de opgeheven hand in de Amerikaanse interpretatie staat voor een 
stopteken, zagen de Irakezen dit juist als een teken om door te rijden of te naderen. 
  Ook werden veel Irakezen gevangen genomen omdat zij bij het doorzoeken van hun 
auto‟s grote geldbedragen bij zich hadden. De Amerikanen hadden geen enkele kennis 

                                         
1103 Een haji is in de islamitische gemeenschap juist een ere-term voor een gelovige die de pelgrimstocht naar Mekka heeft 
volbracht. Haji wordt ook gebruikt voor benamingen als „haji music‟, „haji food‟ en „haji homes‟. Andere namen waarmee de 
Irakese bevolking werden aangesproken zoals „Jihad Johnny‟ „camel jockeys‟ of „sand nigger‟ geven allemaal uiting aan het gebrek 
aan respect dat de Amerikaanse soldaten in algemene termen hebben voor de Irakese bevolking. Zie in Hedges, Collateral 
Damage, pp. 94-95. 
1104 Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City. 
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over de enorme geldontwaarding die het land in haar greep had waardoor “if you sold a 
cow, you literally got a hay-bale size of Iraqi cash.”1105 
  De onkunde en ongevoeligheid ten aanzien van het afwijkende culturele waardestelsel 
van de Irakezen komt ook naar voren in de manier waarop de Amerikaanse soldaten 
over de burgerslachtoffers praten. Zo laten Hedges en Al-Arain zien hoe soldaten en 
officieren een incident bij een checkpoint interpreteren: “This unit sets up a traffic 
control point, and this eighteen-year old kid is on top of an armored Humvee with a 
.50-caliber machine gun a (...) and this car speeds at him pretty quick and he makes a 
split second decision that that´s a suicide bomber, and he presses the butterfly trigger 
and puts two hundred rounds in less than a minute into this vehicle. It killed the 
mother, a father, and two kids. The boy was aged four and the daughter was aged three. 
And they briefed this to the general (…) and they briefed it gruesome. I mean they had 
pictures. They briefed it to him. And this colonel turns around to this full division staff 
and says, „if these fucking hajis learned to drive, this shit wouldn‟t happen.”1106 
  Gezien de houding ten aanzien van geweld tegen burgers is het niet verwonderlijk dat 
“most checkpoint incidents went unreported. The civilians killed were not offically 
recorded.”1107 De Amerikanen namen ook nooit enige schuld op zich voor de 
burgerslachtoffer die gemaakt werden en zelden werden soldaten noch hun 
bevelvoerende officieren ter verantwoording geroepen. De enige manier waarop de 
Amerikanen blijk gaven van hun betrokkenheid was door het betalen van „condolence 
payment‟ of „solatia‟. Volgens een rapport uit mei 2007 van de Government Accountability 
Office betaalde het ministerie van Defensie tussen 2003 en 2006 ongeveer 31 miljoen 
dollar aan burgers in Irak en Afghanistan. Volgens het rapport werd voor een gedode 
burger 2.500 dollar uitbetaald, een zwaar gewonde stond in de boeken voor 1.500 dollar 
en een burger met een lichte verwonding kon rekenen op een tegemoetkoming van 
rond de 200 dollar.1108 
  Een andere manier waarop de onkunde, het onbegrip en het gebrek aan respect voor 
de culturele waarden van de Iraakse bevolking in de operationele uitvoering van het 
beleid naar voren kwamen, was op de manier waarop de Amerikanen met het begrip 
ruimte omgingen. Eén van de grote contrasten tussen de Arabische en de Westerse 
cultuur is namelijk die van het omgaan met fysieke ruimte, life space; een verschil 
beschreven door onder andere Edward T. Hall.1109 Hall geeft aan dat het idee van 
persoonlijke afstand in een publieke ruimte de Arabieren vreemd is. Voor een niet-
voorbereide Amerikaanse soldaat wordt een Irakese menigte al snel opdringerig en 
intimiderend, met alle gevolgen van dien. 
  Chris Hedges en Laila Al-Arian geven concreet aan waar zo‟n misinterpretatie van 
ruimte, gecombineerd met een etnocentrisch wereldbeeld waarin de vijand „nameless 
and faceless‟ wordt, toe leidt. Zo schrijven zij dat “troops, when they battle insurgent 
forces, as in Iraq (…) are placed in „atrocity-producing situations.‟ Being surrounded by 

                                         
1105 Hedges, Collateral Damage, p. 77. 
1106 Hedges, Collateral Damage, pp. xiv-xv. 
1107 Hedges, Collateral Damage, p. 44. 
1108 Hedges, Collateral Damage, pp. 44-45. 
1109 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
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a hostile population makes simple acts as going to a store to buy a Coke dangerous. The 
fear and stress pushes troops to view everyone around them as the enemy. The hostility 
is compounded when the real enemy, as in Iraq, is elusive, shadowy, and hard to find. 
The rage soldiers feel after a roadside bomb explodes, killing or maiming their 
comrades, is one that is easily directed over time to innocent civilians, who are seen to 
support the insurgents. Civilians and combatants, in the eyes of the beleaguered troops, 
merge into one entity. These civilians (…) are easily turned into abstractions of hate. 
They are dismissed as less than human. It is a short psychological leap but a massive 
moral leap. It is a leap from killing - the shooting of someone who has the capacity to 
do you harm - to murder. The war in Iraq is now primarily about murder. There is very 
little killing.”1110 
  In tegenstelling tot de interpretatie over het gebruik van de publieke ruimte is het eigen 
huis echter wel uitgesproken privé. Binnendringen in de huiselijke sfeer wordt als zeer 
grof ervaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat het huis meestal het domein is van de 
vrouw. Bij huiszoekingen gebruikten de Amerikaanse troepen honden – die zeer laag in 
aanzien staan. Zij fouilleerden vrouwen, vaak nog met de verfoeide linkerhand (wat 
overigens niet verwonderlijk is want ze moeten het wapen vasthouden in de rechter). 
Het lijken kleine details, maar deze maken in de ogen van de Irakezen het grote verschil 
tussen een bevrijder en een bezetter. 
  Hedges en El-Arian laten een dienstdoend soldaat aan het woord om aan te geven hoe 
het er bij huiszoekingen aan toeging: “Raids (…) usually take place between midnight 
and 5 a.m. (… ) Raids are designed to seal off a street, a neighborhood, or a village and 
allow soldiers or Marines to go house to house. (…) Troops can conduct hundreds of 
raids during a tour in Iraq. Tens of thousands of Iraqi families have endured the 
procedure. (…) Troops often in Kevlar helmets and flak vests with grenade launchers 
mounted on their weapons, kick down house doors. (…) you run in. And if there‟s 
lights you turn them on (…) If not, you‟ve got flashlights (…) You go up the stairs. You 
grab the man of the house. You rip him out of bed in front of his wife. You put him up 
against the wall. (…) Specialists will run into the other rooms and grab the family, and 
you‟ll group them all together. Then you make sure there are no weapons or anything 
that they can use to attack us. You get the interpreter and you get the man of the home. 
And you have him at gunpoint, and you have the interpreter to ask him: Do you have 
any weapons? Do you have any anti-American propaganda, anything at all (…) 
Normally they say no, because that‟s normally the truth. So what you do is, you‟ll take 
his sofa cushions and you‟ll dump them. If he has a couch, you‟ll turn the couch upside 
down. You‟ll go into the fridge, if he has a fridge, and you‟ll throw everything on the 
floor, and you‟ll take his drawers and you‟ll dump them (… ) You‟ll open his closet and 
you‟ll take his clothes on the floor and basically leave his house looking like a hurricane 
just hit it. And if you find something, then you‟ll detain him. If not, you‟ll say, „Sorry to 
disturb you. Have a nice evening.‟ So you‟ve just humiliated this man in front of his 
entire family and terrorized his entire family and you‟ve destroyed his home. And then 
you go right next door and you do the same thing in a hundred homes.”1111 Vooral de 

                                         
1110 Hedges, Collateral Damage, p. xiii. 
1111 Hedges, Collateral Damage, pp. 53-54. 
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conclusie die de soldaten zelf trekken is veelzeggend: “Now, next week, ten roadside 
bombs go off. Instead of one attack on American troops. And nobody understands 
why.”1112 
 
Eward T. Hall geeft in zijn studie ook aan dat Amerikanen en Arabieren hele andere 
ideeën hebben over lichaamscontact.1113 In het westerse denken is een persoon gelijk aan 
een individu in een lichaam. Om iemand aan te raken heb je ook toestemming van die 
persoon nodig. Voor Arabieren is het lichaam alleen de verpakking van het ego. Fysiek 
contact wordt niet gezien als een aantasting van het individu. Door iemand aan te raken, 
tref je alleen „de verpakking,‟ niet het ego. Het ego is onkwetsbaar voor fysiek geweld.1114 
Dit werpt ook een ander licht op de martelingen in de Abu Ghraib-gevangenis in 
Bagdad. Het martelen heeft de reputatie van de Amerikanen ernstige schade 
toegebracht. In het Westen sprak men zijn afschuw uit over het failliet van het morele 
recht van de Amerikanen om in Irak met dergelijk geweld de eigen wil op te leggen. 
Voor de Arabieren zit er nog een andere dimensie aan. Fysiek martelen is ten alle tijden 
verwerpelijk, maar seksueel martelen is binnen de Arabische cultuur nog veel erger. De 
reden is dat, hoe paradoxaal het ook mag lijken, bij verkrachtingen, naast de pijn en de 
vernedering, vaak ook lustgevoelens worden opgewekt. Vooral mannen krijgen 
daardoor het gevoel dat ze homoseksuele neigingen hebben. Nu is schaamte al een 
sterke culturele waarden, homoseksualiteit is binnen de Arabische wereld een groot 
taboe.1115 
  Volgens studies toonden Palestijnse ex-gevangen uit Israëlische gevangenissen trots 
tijdens hun detentie opgelopen wonden. Fysiek martelen raakt binnen de Arabische 
cultuur het ego niet. Met seksueel martelen ligt dat echter heel anders. Het is op zijn 
minst schrijnend om te zien dat in dit geval de Amerikanen gretig gebruik maakten van 
de kennis over de culturele identiteit van de Arabische man en het beroep dat ze 
konden doen op taboes zoals hierboven vermeld.1116 
  Seymour Hersh laat in zijn boek Bevel van Hogerhand duidelijk zien dat de acties in de 
Abu Ghraib-gevangenis niet het werk waren van een paar ontspoorde soldaten. Gary 
Meyers de advocaat van een van de beschuldigde soldaten stelde Hersh de retorische 
vraag: “denkt u nou werkelijk dat een stel boerenknullen uit Virginia dit zelf heeft 
bedacht?”1117 
 
 
 

                                         
1112 Hedges, Collateral Damage, p. 54. 
1113 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
1114 Hall, The Hidden Dimension, pp. 154-157. 
1115 Zie bijvoorbeeld in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 48. 
1116 Kennis over deze cultureel bepaalde schaamte hebben zowel de Israëlische als Amerikaanse veiligheidsdiensten ontleed 
aan Patai, Raphael (1973, 2002, revised edition) The Arab Mind. New York: Hatherleigh Press. Zie hiervoor in Hersh, Bevel 
van Hogerhand, p. 65. 
1117 Geciteerd in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 65. 
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7.3.3 Specifiek versus Holistisch denken 

 
Het denken in concrete en specifieke termen heeft grote gevolgen gehad voor de 
strategie ten aanzien van de War on terror die de regering-Bush direct na de aanslagen 
aankondigde. De beweging Al Qaida, die zich verantwoordelijk had gesteld voor de 
aanslagen, kon makkelijk als vijand worden geïdentificeerd. Al Qaida, onder leiding van 
de Saoedische multimiljonair Osama Bin-Laden, had geen eigen land, maar had 
onderdak gevonden in het Afghanistan van de Taliban. Tot zover zag de wereld er nog 
vrij overzichtelijk uit. In de internationale gemeenschap was weinig oppositie tegen de 
aanval die de Verenigde Staten op de stellingen van Al Qaida uitvoerden in Afghanistan. 
Dat daarmee ook het regiem van de Taliban werd weggeblazen, was allerminst een 
bezwaar. Daarna werd het ingewikkelder. Hoe moest de strijd tegen het terrorisme 
worden aangepakt? 
 
Cruciaal bij de verdere aanpak van het internationale terrorisme was het uitgangspunt 
dat internationale betrekkingen te maken hebben met staten als actoren. Bush en zijn 
medestanders maakten daarbij een koppeling tussen Al Qaida en de staat Irak. Het 
vasthouden aan het denken in termen van staten als actoren brengt verder met zich mee 
dat de „schurkenstaten‟ de echte vijand zijn en Al Qaida slechts de uitvoerder van hun 
beleid. De oplossing was eenvoudig: schakel de schurkenstaat uit en daarmee versla je 
ook het internationale terrorisme. 
  Het zijn uitgangspunten met verstrekkende consequenties. Deze benadering ontkent 
de complexiteit van de realiteit dat Al Qaida geen staat is, maar meer een internationaal 
netwerk met meerdere min of meer onafhankelijke afdelingen. Experts op het gebied 
van terrorisme zien Al Qaida zelfs niet langer als één organisatie, maar meer als een 
soort ideologische franchise formule. Verschillende terroristische organisaties zijn slechts 
verbonden met Al Qaida door het internet. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld 
Tawid, onder leiding van de in 2006 omgekomen Jordaniër Abu Musab Al-Zarqawi en 
Ansar al-Islam, actief in Italie, Turkije en Irak. Het lijkt er op dat deze bewegingen voor 
hun recruitment, financiën, bevoorrading en planning onafhankelijk van Al Qaida 
opereren. 
  Dit idee wordt goed verwoord door de politicoloog Stanley Hoffmann. Hoffmann 
stelt dat “conceptually global terrorism is the sum of many individual terrorist acts 
(most of them local) with very different inspirations, dynamics and scopes. One size 
does not fit all.”1118 
  Zo was in de tijd van de Koude Oorlog in het denken over „de vijand‟ nauwelijks 
plaats voor nuances. Al Qaida stond voor de islam en de islam stond in deze strijd voor 
de radicale islam en de radicale islam heeft maar één gezicht en dat is Al Qaida en zo is 
de cirkel rond. De tragiek was daarbij dat niet alleen dictators als Saddam Hoessein 
hieronder werden geschaard, maar ook dat gematigde locale geestelijken tot 
vertegenwoordigers van „de tegenpartij‟ werden gerekend en zelfs gewone Irakezen op 
één hoop werden gegooid met islamitische terroristen. 

                                         
1118 Geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 232. 
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De specifieke manier van denken zien we eveneens terug in het functioneren van de 
CIA. Als al voor een organisatie de uitdrukking opgaat dat „als je een hamer bent, je alles 
voor een spijker aanziet,‟ dan geldt dat wel voor deze inlichtingendienst. Sinds haar 
oprichting in 1947 stond bij de CIA alles in het teken van de Koude Oorlog. Dat was 
het referentiekader en alle intelligence en alle beleidsadviezen werden in dat denkkader 
geperst. Voorbeelden daarvan zijn er te over: Mossadegh in Iran, Ho Chi Min in 
Vietnam, Fidel Castro in Cuba, Allende in Chili, werden allemaal gezien als ´pionnen 
van het zich wereldwijd verbreidende communisme´ en moesten als zodanig behandeld 
en bestreden worden.1119 
  Nu is algemeen bekend dat de Weapons of Mass Distruction (WMD) er helemaal niet 
waren, maar cruciaal was dat de CIA, evenmin als de FBI overigens, niet was toegerust 
en niet over het denkkader beschikte om goed onderzoek te doen naar wat er zich in 
Irak afspeelde of wat de realiteit was van een terroristische dreiging in de Verenigde 
Staten. 
  Zo geeft Jane Mayer in haar boek The Dark Side aan dat er binnen de FBI na de 
aanslagen van 9/11 maar acht medewerkers waren die Arabisch spraken.1120 CIA-agent 
Bob Bear schrijft in zijn boek See no Evil dat “de CIA geen enkele bron had in Irak. Er 
waren niet alleen geen informanten in het land zelf, ook in de buurlanden – Iran, 
Jordanië, Turkije en Saoedi-Arabië – beschikte de CIA niet over mensen die informatie 
leverden over Irak. Net als de rest van de Amerikaanse regering was ook haar 
inlichtingenapparaat blind als het om Irak ging.”1121 
  Critici van het functioneren van de inlichtingendienst, zoals Jane Mayer, wijzen erop 
dat toen de CIA de opdracht kreeg om met het bewijsmateriaal voor de WMD te 
komen, de files over Irak zo goed al leeg waren. De organisatie verliet zich bijvoorbeeld 
volledig op informatie van de Israëlische geheime dienst. Volgens het persbureau 
Associatied Press werden de Amerikanen door de Israëlische geheime diensten al voor de 
oorlog in Irak er van op de hoogte gesteld dat Saddam Hoessein geen 
massavernietigingswapens bezat. Volgens critici van de Israëlische regering hield 
premier Ariel Sharon de crisissfeer om politieke redenen in stand, om steun in de 
publieke opinie te kweken voor harde maatregelen tegen de Palestijnen.1122 
  Een voorbeeld van de gebrekkige informatie over Irak was dat later bleek dat alle 
„indisputable facts‟ over de vermeende capaciteit die Irak had om 
massavernietigingswapens te produceren afkomstig bleken van één bron. Deze 
informant met de codenaam Curveball bleek een volslagen onbetrouwbare overgelopen 
officier die bovendien slechts door de Duitsers was ondervraagd.1123 

                                         
1119 Vooral Richard Clark, de voormalige voorman van de terrorismebestrijding stelt dit vasthouden aan „Koude 
Oorlogsthema‟s‟ aan de kaak. Zie in Clark, Richard (2004) Against all Enemies: Inside America‟s War on Terror. London: Simon 
& Schuster/Free Press. 
1120 Mayer, The Dark Side, pp. 28-44. 
1121 Geciteerd in Hersh, Bevel van hogerhand, p. 206. 
1122 Associated Press, 5-2-2004. 
1123 De ontmaskering van deze bron veroorzaakte nogal wat opschudding omdat een groot gedeelte van de bewijslast 
waarmee Colin Powell de VN had proberen te overtuigen van de kwade opzet van Saddam Hussein op deze ene bron was 
gebaseerd. Zie voor deze Curveball onder andere in Woodward, Staat van ontkenning, pp. 217-218. Anthony Cordesman 
maakt in zijn boek The Iraq War een uitgebreide sterkte/zwakte analyse van de informatie die de CIA over Irak had. Zijn 
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  Verschillende auteurs merken op dat het functioneren van de CIA vanaf eind jaren 
zeventig alleen nog maar slechter is geworden. Zo levert James Risen in zijn boek Staat 
van Oorlog harde kritiek op de CIA. Risen schrijft bijvoorbeeld dat “in de jaren zestig en 
zeventig de CIA-analisten 70 á 80 procent van hun tijd besteedden aan basisonderzoek 
van de belangrijkste onderwerpen, tegenwoordig doet 90 procent van de analisten niets 
anders dan actuele verslaggeving. Tegenwoordig kijken analisten eerst naar de zaken die 
binnenkomen, en schrijven dan op wat ze ervan denken, zonder enige feedback of die 
lopende inlichtingen wel juist zijn.”1124 
  Risen schrijft “hoe de CIA, in de periode voorafgaand aan de invasie in Irak in 2003, 
was teruggebracht tot een leverancier van wat neerkwam op gesprekspunten voor het 
Witte Huis, zonder enig onafhankelijk en gedisciplineerd inlichtingenrapport.”1125 
  Woodward stelt dat “als je er in het Witte Huis van Bush een afwijkende mening op na 
hield (…) kreeg je impliciet of expliciet de beschuldiging naar het hoofd geslingerd dat 
je niet solidair was.”1126 
  Deze manier van denken in termen van „alle neuzen dezelfde kant op en kritiek wordt 
niet geaccepteerd,‟ is zoals eerder gesteld, onderdeel van de politieke cultuur van de 
backwoodsmen en voert volgens Peter Silver in zijn boek Our Savage Neighbors terug tot de 
periode van de Indian Wars uit de 18de eeuw.1127 
 
De teloorgang van het onafhankelijke karakter van de CIA past in het beeld van de 
politieke cultuur die de overhand had gekregen in de periode aan de vooravond van 
9/11. Het spreekt voor zich dat als er een groot ontzag is voor de visie van de leider en 
een idem vertrouwen in de kwaliteiten van zijn naaste medewerkers, zelfkritiek niet snel 
zal voorkomen. 
  Het zoeken naar Weapons of Mass Destruction werd de hoeksteen van het beleid. De 
gedachtegang was even simpel als helder: als Irak die wapens heeft, zal ze die ook 
beschikbaar stellen aan terroristen. Containment als doctrine werkt dan niet. Terroristen 
laten zich niet indammen. Amerika kon dat risico niet nemen. Ergo: het regime van 
Saddam Hoessein moest vallen. Nadat deze analyse was gemaakt, namelijk de 
vermeende samenwerking tussen schurkenstaten en terroristen, in dit geval tussen Irak 
en Al Qaida, moeten de feiten worden gevonden om dit te bewijzen. De analyse werd 
vervolgens gestuurd door het einddoel -een oorlog met Irak - in plaats van dat het 
meehielp om tot een einddoel te komen. 
  Typerend voor de manier waarop de feiten in dienst kwamen te staan van de eerder 
uitgestippelde koers was de rol van Abram Shulsky. Shulsky, een van de vooraanstaande 
neocons rondom Bush, stond aan het hoofd van de Office of Special Plans. Dit orgaan was 
opgericht door Donald Rumsfeld. Rumsfeld kreeg van de CIA en van de geheime dienst 

                                                                                                                                      
conclusie is dat de organisatie volledig vertrouwde op informatie verkregen door technologische hulpmiddelen zoals 
satellietfoto‟s. Waar het volgens Cordesman aan schortte was aan de interpretatie van deze gegevens door het ontbreken 
van agenten op de grond. Zie in Cordesman, Anthony H. (2003) The Iraq War: Strategy, Tactics and Military Lessons. New 
York: Praeger, pp. 403-407. 
1124 Zie in Risen, James (2006) Staat van oorlog: De geheime geschiedenis van de CIA en de regering-Bush. Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker, p. 15. 
1125 Risen, Staat van oorlog, p. 12. 
1126 Woodward, Staat van ontkenning, p. 327. 
1127 Zie Silver, Our Savage Neighbors, pp. xviii-xvvi. 
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van het ministerie van Defensie, de Defense Intelligence Agency, niet het soort informatie 
dat hij wilde. Shulsky werd belast met het zó analyseren van gegevens dat de nadruk 
werd gelegd op het verkrijgen van dubieus bewijsmateriaal zolang het maar aantoonde 
dat Saddam over massavernietigingswapens beschikte. 
  Deze manier van informatie zoeken die past bij de strategische doelstellingen wordt 
bevestigd door Christopher Meyer, de voormalige ambassadeur voor het Verenigd 
Koninkrijk in de Verenigde Staten. Meyer verklaarde op 26 november 2009 tijdens het 
Irak-verhoor in Groot-Brittannië dat de Britse premier Tony Blair de beslissing om Irak 
aan te vallen al in april 2002 had genomen na een privé-onderhoud met president 
George W. Bush op zijn ranch in Texas. Volgens Meyer was alleen nog legitimatie nodig 
om dat besluit te rechtvaardigen. Die legitimatie moest gevonden worden in het bewijs 
dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Volgens Meyer kregen ambtenaren 
de opdracht die informatie „vervolgens maar bij elkaar te sprokkelen.‟ 1128 
 
Opvallend is ook hoe weinig aandacht Bush en zijn staf besteedde aan de oorzaken van 
het terrorisme. Uitgebreide theorieën over de voedingsbodem van terrorisme uit naam 
van de islam, zoals vooral door Franse intellectuelen worden aangehangen, waren Bush 
vreemd.1129 
  Hoezeer Bush bewust bezig was om met behulp van taal een eenvoudig wereldbeeld 
van goed tegen kwaad te schetsen en de juiste snaar te raken bij zijn achterban blijkt ook 
uit een beschrijving die Daalder en Lindsay geven over de manier waarop de paper over 
de National Security Strategy van september 2002 was opgesteld. Het document was 
bewust in een zeer directe taal geschreven zodat, zoals Bush tegen zijn stafmedewerkers 
zei, “de jongens in Lubbock, Texas,” dit ook konden lezen.1130 
 
Het is niet zo dat de regering-Bush niet was gewaarschuwd voor de complexiteit van 
een oorlog met en in Irak. In een aantal boeken en rapporten van voor de oorlog wordt 
uitgebreid ingegaan op de situatie in Irak en op de gevolgen die dat zou hebben voor de 
strategische besluitvorming. 
  Sandra Mackey stelt in haar boek The Reckoning dat “to avoid the deceptive simplicity 
that the fall of Saddam Hussein by itself will bring security and stability to the Persian 
Golf, both the U.S. government and the American people must face with brutal honesty 
the realities of Iraq. Iraq is a state, not a nation. Over the eighty years of their common 
history, the Iraqis have engaged in a conflicted, and at times convoluted, search for a 
common identity. At different times, different groups have sought this identity in 
symbols of ancient Mesopotamia, pan-Arabism, a nebulous Iraqi nationalism, and the 
socialist agenda of Saddam Hussein. But Iraqis as a whole have never reached 

                                         
1128 Zie hiervoor ook in Hersh, Bevel van hogerhand. Zie „Blair steunde Bush na bezoek Texas‟ in De Volkskrant, 27-11-2009. 
De Amerikanen en de Britten presenteerden deze feiten in een drietal White Papers waarvan de meest „harde‟ gegevens 
waren dat Saddam in Niger radio-actief materiaal had aangeschaft voor de productie van nucleaire wapens en dat hij in staat 
was om die wapens binnen 48 uur operationeel te maken. Geen van deze aantijgingen bleek achteraf te kloppen. Zie voor 
een gedetailleerde samenvatting van de belangrijkste punten van de informatie waarover zowel de Britten als de 
Amerikanen claimden te beschikken in Cordesman, The Iraq War, pp. 408-425. 
1129 Zie bijvoorbeeld: Kepel, Gilles (2005) Oorlog in het hart van de islam, Antwerpen/Amsterdam: Contact. Zie verder Roy, 
Olivier (2005) De globalisering van de islam, Amsterdam: Van Gennep. 
1130 In Daalder, Amerika ontketend, p. 171. 
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consensus within either a real or a manufactured singularity. Instead, they have 
remained trapped in the mythology of Mesopotamia, the great seventh-century schism 
of Islam, neglect under the Ottoman Empire, misguided British colonialism, a failed 
monarchy, savage domestic politics waged under military regimes, and the most brutal 
of police states run by Saddam Hussein.” Mackey voorziet dat “even without blood, 
there will be chaos within the ruins of the police state that never gave the Iraqis any 
opportunity to participate in governing. The Iraqis will not be able to restore order 
alone. And order cannot be maintained without an enormous, and perhaps 
unsuccessful, effort of nation building. Failling that, Iraq will likely fragment. Regardless 
of whether the Iraqis will slaughter each other, go their separate ways, or somehow hold 
together, the United States will be drawn into Iraq in a role it might not choose but 
cannot avoid.”1131 
 
De specifieke manier van denken die zo typerend was voor de Verenigde Staten komt 
terug in de legitimering van de oorlog met Irak en uiteindelijk ook in de planning- en de 
uitvoering van die oorlog. 
Om te beginnen was de aandacht volledig gefocust op één specifieke bedreiging waar 
één oplossing voor werd bedacht. 
  Meerdere auteurs geven aan dat dit een bewuste versimpeling is van de strategische 
motieven achter het beleid van de regering-Bush. Peter Galbraith laat zien dat Paul 
Wolfowitz inzag dat er meerdere motieven waren om Irak aan te vallen. Zo gaf 
Wolfowitz in mei 2003 een interview aan het blad Vanity Fair waarin hij stelde dat “de 
waarheid is dat we ons, om redenen die veel met de Amerikaanse overheidsbureaucratie 
te maken hebben, bepaalden tot de ene kwestie waarover iedereen het eens kon worden, 
en wel de massavernietigingswapens als hoofdreden, maar […] er hebben altijd drie 
fundamentele kwesties gespeeld. Ten eerste de massavernietigingswapens, ten tweede de 
steun aan het terrorisme en ten derde de misdadige behandeling van de Iraakse 
bevolking.”1132 
  Deze drie punten komen ook naar voren in het boek Amerika Ontketend van Ivo 
Daalder en James Lindsay. Zij halen Andrew Card aan, de chef-staf van het Witte Huis. 
Card verklaarde dat drie punten te moeilijk waren om bij het grote publiek geaccepteerd 
te krijgen. Hij stelde dat vanuit „marketing oogpunt‟ het beter was alle kaarten op de 
vermeende bedreiging voor het Amerikaanse volk van de vernietigingswapens in te 
zetten. 
  Met de andere twee punten hadden de meeste Amerikanen immers niet direct te 
maken. Om het voor het publiek overzichtelijk te houden werden alle kaarten 
vervolgens op de aanwezigheid van de massavernietigingswapens gezet. 
  Vervolgens werd dit idee op typisch Amerikaanse wijze aan de man gebracht, niet 
zozeer door een logisch opgebouwd betoog of door het persoonlijk overtuigen van 
anderen, maar door een overdonderende presentatie van de indisputable facts and figures 

                                         
1131 Mackey, Sandra (2002) The Reckoning: Iraq and the Legacy of Saddam Hussein. New York: W.W. Norton & Company, p. 29.  
1132 Geciteerd in Galbraith, Het einde van Irak, p. 95. 
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door minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell in de Verenigde Naties op 5 
februari 2003.1133 
 
Door hun single issue aanpak verloren de Verenigde Staten niet alleen iedere nuance uit 
het oog, de manier waarop het „product‟ aan de man werd gebracht strookte totaal niet 
met de manier waarop de andere betrokkenen met de situatie omgingen. 
  Los van alle economische en machtspolitieke aspecten waren de Franse en de Duitse 
regering absoluut niet onder de indruk van de Amerikaanse benadering. Zo staat de 
universalistische en specifieke benadering ver af van de Franse wereldbeschouwing. 
Voor de Fransen geldt juist veel meer het particularisme als uitgangspunt. Algemene 
principes zijn niet het uitgangspunt, maar juist pragmatische. 
  De weerstand tegenover de Amerikaanse aanpak kan ook goed vanuit de Duitse 
cultuur worden begrepen. Volgens Hofstede scoren Duitsers extreem hoog op wat hij 
onzekerheidsvermijding noemt.1134 Duitsers laten niets aan het toeval over. Het is in dit 
verband niet verwonderlijk dat de Duitsers Hans Blix, van 2000 tot 2003 het hoofd van 
de United Nations Monotoring, Verification and Inspection Commission, belast met het zoeken 
naar massavernietigingswapens in Irak, meer tijd gunden om tot onweerlegbare 
bewijzen te komen waar het ging om de vermeende aanwezigheid van 
massavernietigingswapens.1135 
  Behalve de verkeerde inschatting over de hardheid van het bewijsmateriaal, gingen de 
Amerikanen er vanuit dat ze de Verenigde Naties mee konden krijgen zonder intensieve 
lobby. Alle aandacht werd gelegd op het presenteren van de feiten die voor zichzelf 
zouden spreken. De beïnvloeding van het besluitvormingsproces was volgens president 
Bush niet relevant. Zo gingen de Amerikanen in hun rechtlijnig denken voorbij aan de 
verschillende interpretatiemogelijkheden van resoluties 1441. Deze resolutie werd op 8 
november 2002 unaniem aangenomen door de Veiligheidsraad. Op zich was dit een 
unieke prestatie en een groot succes voor de Verenigde Staten en in het bijzonder voor 
minster van Buitenlandse Zaken Collin Powell. 
  Maar waar de Verenigde Staten de resolutie ongenuanceerd zagen als een ultimatum 
aan Saddam Hoessein, lag de zaak in werkelijkheid veel gecompliceerder. Zo werd in de 
resolutie wel gerept over het feit dat Irak „de consequenties zou moeten dragen‟ als ze 
de resolutie niet na zouden komen, maar bestond er in de Veiligheidsraad geen 
consensus over de samenwerking die van Irak geëist werd. Evenmin was er sprake van 
een duidelijk tijdspad. Nergens stond expliciet hoe en hoe snel Saddam diende te 
reageren en wat precies de consequenties waren als niet aan de eisen van de 
Veiligheidsraad werd voldaan.1136 

                                         
1133 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 188. Zie voor dit idee van „marketing van een nieuw product‟ eveneens in Daalder, 
Amerika ontketend ,p. 216. 
1134 Zie in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
1135 Zie voor de bevindingen van Blix en vooral voor zijn bedenkingen bij de gevolgtrekkingen van de Verenigde Staten in 
Blix, Hans (2005, updated version) Disarming Iraq: The Search for Weapons of Mass Destruction. London: Bloomsburry 
Publishing. 
1136 Zie voor een beschrijving en analyse van de gang van zaken rondom resolutie 1441 bijvoorbeeld in Daalder, Amerika 
ontketend, pp. 196-200. Zie verder voor een uitgebreide analyse van de volkenrechtelijke aspecten rondom de diverse VN-
resoluties en het uiteindelijke besluit van de Verenigde Staten om resolutie 1441 als legitimering te gebruiken voor het 
aangaan van de oorlog met het Irak van Saddam Hoessein in Sands, Lawless World, pp. 174-204. 
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De specifieke manier van presenteren en van de uitvoering van strategische plannen 
wordt goed geïllustreerd in het boek Het Aanvalsplan van Bob Woodward. Hierin geeft 
Woodward aan hoe generaal Tommy Franks, de operationeel bevelhebber voor de 
oorlog in Irak, keer op keer met uitgebreide powerpoint-presentaties op de proppen komt 
om Bush te informeren over de voortgang van de voorbereiding op de oorlog in Irak. 
Bij een van die gelegenheden laat Franks een confrontatie-matrix zien waarin op de 
horizontale as negen „machts‟- of juist „kwetsbare segmenten‟ van het Iraakse regime 
werden afgezet tegen zeven „operatielijnen‟ van het Amerikaanse leger op de verticale as. 
Zo ontstonden 63 velden waarvoor voor ieder veld een haalbaarheidsonderzoek moest 
worden gedaan en uiteindelijk voor ieder veld actie moest worden genomen. Planning 
op deze manier suggereert de door de Amerikanen zo hoog aangeschreven controle. 
  Deze controle is echter alleen mogelijk als de informatie ook klopt, volledig is en de 
aannames correct zijn. Bovendien moet er dan ook nog op de juiste manier mee om 
worden gegaan. Het grote probleem was nu juist dat de meeste van de velden niet 
relevant waren en de meest noodzakelijke informatie ontbrak of juist verkeerd was.1137 
 
 

7.3.4 Machtsafstand 

 
Het is opvallend dat het hoge individualisme van de Amerikanen uit de backwoodsmen-
cultuur gepaard gaat met de acceptatie van machtsafstand en een grote behoefte aan 
leiderschap. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren over het algemeen mensen met 
veel charisma, maar typerender was nog wel dat het leiderschap - en daarmee de 
acceptatie van machtsafstand - „verdiend moest worden‟ door het stellen van een daad. 
  Veelzeggend voor de nadruk actiegericht leiderschap is dat Bush door zijn achterban 
pas echt als hun leider werd gezien door de stappen die hij aankondigde na de aanslagen 
van 11 september. Volgens Daalder en Lindsay „nam Bush in deze en andere gevallen 
besluitvaardig het heft in handen. Hij debatteerde niet eindeloos over de problemen; hij 
handelde.‟1138 
  Sandra Silberstein stelt zelfs dat de aanslagen Bush „presidentieel hebben gemaakt.‟1139 
Bush was in de ogen van de Amerikanen dus niet de „trigger happy cowboy‟ die 
„onverantwoord een onrechtmatige oorlog begon,‟ zoals velen in Europa vonden. Bush 
deed precies wat zijn achterban van hem verwachtte. Hij nam wraak op het aangedane 
onrecht en gaf daarbij aan alle middelen in te zullen zetten om de vijand te verslaan. 
 
Leiderschap gekoppeld aan visie zijn bij een behandeling van het proces van strategische 
besluitvorming centrale begrippen geworden. Visie moet dan groots en meeslepend zijn 
en de contouren aangeven van een grand strategy. Leiderschap moet vooral sterk en 
inspirerend zijn. Visie berust daarbij op diepere, vaak ethische uitgangspunten die staan 
voor een consistent en allesomvattende wereldbeeld. 

                                         
1137 Woodward, Bob (2004) Het aanvalsplan. Amsterdam: Uitgeverij Balans, pp. 56-58. 
1138 Daalder, Amerika ontketend, p. 258. 
1139 Zie in Silberstein, War of Words, Hoofdstuk 2. 
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  Bij de beschrijving van de strategie van Bush bestaat in de literatuur de nodige 
onenigheid over de vraag of Bush zelf in zijn manier van denken en doen over zo‟n 
visie en bijbehorende leiderschapskwaliteiten beschikte of dat hij slechts gezien kan 
worden als een marionet die danste naar de belangen van individuen en groeperingen 
die hem voor hun karretje hadden weten te spannen. 
  Vooral door zijn politieke tegenstanders werd Bush allesbehalve gezien als een 
inspirerend leider. De president werd eerder afgeschilderd als een leeghoofd. 
  Het verst in deze benadering ging de documentairemaker Michael Moore. Moore liet 
geen gelegenheid ongemoeid om Bush neer te zetten als een buikspreker die precies zei 
wat anderen hem influisteren.1140 
  Maar ook auteurs die met meer gefundeerde onderzoeksresultaten op de proppen 
komen, zoals Craig Unger, zijn eenzelfde mening toegedaan.1141 
  De misschien wel meest fundamentele kritiek op de vermeende visionaire 
uitgangspunten van Bush komt van Peter Singer, hoogleraar in de ethiek. Singer 
concludeert in zijn boek De President van Goed en Kwaad: “Ik ben zelf niet erg dol op 
samenzweringstheorieën, maar ik moet toegeven dat deze, als een verklaring van 
waarom de regering-Bush zo vastbesloten was een oorlog tegen Irak te beginnen, enige 
plausibiliteit heeft. Wolfowitz, Perle en Shulsky waren hoofdrolspelers die de Verenigde 
Staten tot deze oorlog hebben aangezet.” 
  Andere auteurs stellen eveneens dat Bush niet de belangrijkste man met visie achter 
het beleid is geweest. James Mann schrijft daarover in zijn boek The Rise of the Vulcans 
dat “the purpose of this book is to examine the beliefs and the worldwide views of the 
Vulcans, Bush‟s foreign policy team, by tracing the histories of six of its leading 
members: Cheney, Rumsfeld, Powell, Armitrage, Wolfowitz and Rice.”1142 
  Mann geeft vervolgens aan waarom hij Bush niet ziet als degene die verantwoordelijk 
was voor het beleid: “Because Bush‟s prior experience was so limited, he was obliged to 
rely to an extraordinary extent on his advisers for ideas and for information. He could 
not have made decisions if the Vulcans had not laid out the choices; he could not have 
formulated policy without the words and ideas they brought to him.‟1143 En een laatste 
kritische opmerking van Mann over de vermeende visie van Bush: “Americans often 
tend to overpersonalize the role of the President of the United States. The President‟s 
press aides and personal advisers, for their own reasons, foster the perception that the 
President is not merely at the centre of everything but is in fact the driving force for 
every action taken by the U.S. government. Journalists and scholars scour the 
childhoods, the educations and the earlier careers of American Presidents on the 
assumption that every triumph, every trauma, every Rosebud in the life of the President 
is significant. In reality, of course, the actions and words issued in the name of the 
President generally reflect the views of the officials working beneath him.”1144 

                                         
1140 Zie hiervoor bijvoorbeeld de documentaire „9/11 Fahrenheit‟ die Moore over de aanslag en de nasleep van 9/11 heeft 
gemaakt. 
1141 Unger, De familie Bush en het huis Saud. Zie ook in Phillips, Kevin (2004) American Dynasty: Aristocracy, Fortune and the 
Politics of Deceit in the House of Bush. London: Penguin Books. 
1142 Mann, Rise of the Vulcans, p. xv. 
1143 Mann, Rise of the Vulcans, p. xviii. 
1144 Mann, Rise of the Vulcans, p. xviii. 
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  Meerdere auteurs geven echter aan dat het hierboven geschetste beeld Bush tekort 
doet. In het debat over de leiderschapskwaliteiten van Bush en over zijn rol als de 
strateeg van het buitenlandsbeleid nemen Ivo Daalder en James Lindsay een 
genuanceerde positie in. Zij stellen in hun boek Amerika Ontketend dat Bush helemaal 
niet zo‟n luie en domme marionet is als waarvoor sommige van zijn critici hem houden. 
Bush is niet het domste jongetje van de klas en beschikt wel degelijk over een 
uitgesproken visie.1145 Bovendien stellen beide auteurs dat iemand die niet alles weet wel 
degelijk een visie kan hebben.1146 
Sommige auteurs geven zelfs extreem hoog op van de kwaliteiten van Bush. Ver in hun 
adoratie voor Bush gaan bijvoorbeeld Carolyn Thompson en James Ware. In hun boek 
The Leadership Genius of George W. Bush toetsen zij de leiderschapskwaliteiten van de 
president. Hun conclusie is dat Bush op alle punten getuigt van precies die kwaliteiten 
die nodig zijn om als exceptioneel goede leider uit de test te komen. Zo is Bush volgens 
hen achtereenvolgens „duidelijk in waar hij voor staat,‟ „geeft hij helder inzicht in waar 
hij heen wil,‟ „wekt hij vertrouwen,‟ „heeft hij de gave om de juiste mensen om zich heen 
te verzamelen,‟ „is hij goed in het bouwen van relaties,‟ „communiceert hij bondig,‟ „is hij 
gedisciplineerd en gefocused.‟ „beschikt hij over een intuïtieve wijsheid‟ en „bereikt hij 
ten slotte de resultaten waar hij voor gaat.‟1147 Misschien is de getallensymboliek in de 
ondertitel van het boek 10 Commonsense Lessons from the Commander in Chief niet geheel 
toevallig in het licht van het dankwoord van de auteurs dat luidt: “Finally, of course, 
thanks to the One who makes all things possible for us – God. For without that hourly 
guidance, we‟d never have been able to keep our focus.”1148 
Belangrijker dan de vraag of bovenstaande aan Bush toegeschreven kwaliteiten terecht 
zijn - ten aanzien van alle tien lessen uit het boek zijn de nodige kanttekeningen te 
plaatsen - is het feit dat Bush blijkbaar bij een belangrijk deel van het Amerikaanse 
electoraat wél overkomt als een charismatisch en visionair leider. De verklaring 
daarvoor is dat het type van leiderschapskwaliteiten dat Thompson en Ware aan Bush 
toeschrijven precies aansluit bij de invulling daarvan zoals zijn electorale achterban 
herkent en accepteert. Dit is ook het punt dat Daalder en Lindsay maken. Zo schrijven 
zij dat “de stappen die Bush wel ondernam op het terrein van de internationale 
betrekkingen [wezen] erop dat hij een fijne neus had voor de eisen van de harde kern 
van de Republikeinse kiezers en die van de Republikeinse intellectuelen.”1149 
  De vraag of Bush in zijn starre vasthouden aan simpele aannames en eenmaal 
genomen besluiten afwijkt van de politieke cultuur van zijn voorgangers wordt door 
Richard Clark beantwoord met de opmerking dat “others (Clinton, the first Bush, 

                                         
1145 Veel is inderdaad geschreven over de geringe intellectuele capaciteiten van Bush. Daalder en bijvoorbeeld ook 
Thompson geven aan dat het IQ van Bush ongeveer op 119 ligt. Daarmee komt hij iets boven het gemiddelde uit, maar 
scoort hij als presidentsskandidaat rijkelijk laag. Het punt dat Thompson en ook Daalder maken is dat zo‟n hoog IQ 
helemaal geen vereiste is. Sterker nog: het gaat er juist om of iemand in staat is de goede mensen aan zich te binden. Zie in 
Daalder, Amerika ontketend, p. 33. Zie ook in Thompson, Carolyn, B. & Ware, James, W. (2004) The Leadership Genius of 
George W. Bush: 10 Common Sense Lessons from the Commander-in-Chief. Hoboken: John Wiley & Sons. 
1146 Daalder, Amerika ontketend, pp. 30-35. 
1147Thompson, The Leadership Genius of George W. Bush. Typerend is overigens dat zij de leiderschapskwaliteiten van Bush 
toetsen aan de hand van de criteria van de eerder behandelde zogeheten designschool van strategisch management. 
1148 Thompson, The Leadership Genius of George W. Bush, p. viii.  
1149 Daalder, Amerika ontketend. p. 100. 
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Carter, Ford) might have tried to understand the phenomenon of terrorism, what led 
fifteen Saudis and four others to commit suicide to kill Americans. Others might have 
tried to build a world consensus to address the root causes, while using the moment to 
force what had been a lethargic or doubting governments to arrest known terrorists and 
close front organizations.”1150 
 
Als we de leiderschapscultuur van Bush vergelijken met die van zijn voorgangers is er 
een aantal verschillen aan te wijzen tussen de periode waarin de buitenlandse politieke 
werd gedomineerd door de Noordoostelijke Hamiltonianen en de nieuwe rechtse 
traditie van leiderschapscultuur zoals die tot stand is gekomen als resultaat van de 
southernization of America, die ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven. De politieke 
mores binnen het regeringsapparaat van George Bush komt akelig dicht in de buurt van 
die van backwoodsmen-politici als Andrew Jackson en zijn volgelingen. Bush en zijn naaste 
medewerkers gedragen zich net als deze oude backwoodsmen als clan chiefs. 
  De leiderschapscultuur uit de frontier kende, zoals eerder beschreven, naast de 
acceptatie van hiërarchie ook altijd een materialistische kant. De manier waarop de 
captains of industry en overheidsfunctionarissen die deel uit maken van de entourage van 
Bush. Bush en zijn naaste beleidsmedewerkers gebruik maken van hun positie om 
zichzelf te verrijken is uitgebreid gedocumenteerd.  

   Zo beschrijft Craig Unger in zijn gelijknamige boek de nauwe banden tussen De 
Familie Bush en het Huis Saud. Unger geeft hierin gedetailleerd weer hoe president George 
H. Bush na zijn presidentschap als senior adviseur optrad voor de Carlyle Groep, een 
investeringsmaatschappij die zich vooral toelegt op aandelen in bedrijven uit de defensie 
en de olie-industrie met grote belangen vooral in het Midden-Oosten. Ook Frank 
Carlucci, onder Bush Sr. minister van Defensie, was directeur en bestuursvoorzitter 
emeritus van de dit bedrijf. James Baker III, de voormalig Stafchef van het Witte Huis 
en zowel ex-minister van Buitenlandse Zaken als ex-minister van Financiën was 
eveneens raadsman en partner bij de Caryle Groep.1151 
  De belangen die beleidsmedewerkers van George W. Bush hebben tijdens de War on 
terror spreken daarbij eveneens boekdelen. Pratap Chatterjee schrijft in zijn boek Iraq, 
Inc. over de uiterst lucratieve deals die het Amerikaanse bedrijf Halliburton afsloot in 
Irak. Hij stelt daarbij de retorische vraag “how did Halliburton get so many lucrative 
deals?” Chatterjee heeft daar een antwoord op: “(…) the company practically designed 
the modern system of outsourcing the American military with the help of one man: 
Dick Cheney.”1152 Tussen 1995 en 2000 was Cheney algemeen directeur van Halliburton. 
Bij zijn afscheid, toen Cheney toetrad tot de regering van Bush, kreeg hij 34 miljoen als 
„compensatie‟ mee.1153 Cheney verklaarde zelf in september 2003 “I have no financial 
interest in Halliburton of any kind and haven‟t had, now, for over three years (…).”1154 
Die uitspraak staat in schril contrast met de uitkomst van een onderzoek van de 

                                         
1150 Clark, Against All Enemies, p. 244. 
1151 Zie in Unger, De familie Bush en het huis Saud. 
1152 Chatterjee, Iraq, Inc., p. 39. 
1153 Unger, De familie Bush en het huis Saud, p. 285. 
1154 Geciteerd in Chatterjee, Iraq, Inc., p. 44. 
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Congressional Research Service. In dit rapport werd melding gemaakt van het feit dat Cheney 
in 2004 nog altijd 433.000 aandelen had.1155 Naomi Klein rekent in haar boek De Shock 
Doctrine voor dat de prijs van deze aandelen steeg van 10 dollar aan het begin van de 
oorlog in Irak in 2001 tot 41 dollar drie jaar later.1156 
  Waar Cheney nog loog over zijn belangenverstrengeling negeerde Donald Rumsfeld 
iedere aantijging dat hij afstand moest doen van zijn aandelen in ondernemingen die 
direct profiteerden van de oorlogsinspanningen van de Verenigde Staten. Rumsfeld 
verkondigde dat het „onmogelijk was zich tijdig van zijn betrokkenheid los te maken.‟ 
Hij behield bij zijn aantreden als minister van Defensie zijn aandelen in Lockheed, Boeing 
en andere firma‟s uit het militair-industrieel complex. Herhaaldelijk op hem 
uitgeoefende druk om zijn aandelen van de hand te doen, werd door hem afgewezen. 
Uiteindelijk verkocht hij een deel van zijn aandelenpakket en een ander deel plaatste hij 
onder extern beheer. Maar volgens Klein bleef hij „de gedeeltelijke of enige eigenaar van 
particuliere investeringsfirma‟s die zich specialiseerden in het beheer van aandelen op 
het gebied van defensie en biotechnologie.‟1157 
  De lijst van andere hoge beleidsfunctionarissen en regeringsadviseurs die directe 
banden hebben met bedrijven of andersoortige instellingen die direct of indirect 
profiteren van de oorlogsinspanningen van de Verenigde Staten is te lang om op te 
noemen. Uit deze lijst en vooral uit de manier waarop men met deze praktijk van 
belangenverstrengeling en zelfverrijking omgaat, komt volgens auteurs als Klein een 
duidelijk patroon naar voren dat tekenend is voor de politieke cultuur tijdens de 
regeringsperiode van Bush.1158 
 
Dat het bij het strategische besluitvormingsproces niet alleen gaat om een top down-
invulling van de culturele kerndimensies die dominant zijn in de backwoodsmen-cultuur 
mag duidelijk worden door het feit dat als dit soort praktijken van 
belangenverstrengeling en doelbewuste zelfverrijking bekend worden, de betrokkenen in 
het heersende politieke klimaat geen verantwoording voor hun daden hoeven af te 
leggen of er makkelijk vanaf komen. Blijkbaar deert het de footsoldiers uit de backwoodsmen-
cultuur niet hoezeer hun leiders zich verrijken. 
 

 

 

 

                                         
1155 Chatterjee, Iraq, Inc., p. 43. 
1156 Zie in Klein, De shock-doctrine, pp. 384-387. 
1157 Zie in Klein, De shock-doctrine, p. 384. 
1158 Het is eerder moeilijk om directe of indirecte betrokkenen bij het strategische besluitvormingsproces tijdens de War on 
terror te vinden die niet op een of andere manier schuldig zijn aan belangenverstrengeling dan tegenovergesteld. Zo hebben 
naast de in de tekst besproken kopstukken als Cheney en Rumsfeld ook mensen als Condoleeza Rice, die als lid van de 
board of directors van Chevron zelfs een olietanker naar zich vernoemd wist, Richard Perle, Paul Wolfowitz en Paul Bremer 
III, stuk voor stuk directe belangen bij het uitvoeren van de strategische beleidsdoelstellingen tijdens de War on terror. Zie 
voor de betrokkenheid van deze beleidsmedewerkers onder andere in eerder genoemde publicaties als Klein, De shock-
doctrine. Zie ook in Unger, De familie Bush en het huis Saud. Zie verder in Chatterjee, Iraq, Inc..  
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7.3.5 Masculiniteit 

 
De Verenigde Staten scoren hoog op de dimensie masculiniteit en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat we tijdens de War on terror op alle niveaus van het strategische 
besluitvormingsproces zien dat er wordt geappelleerd aan masculiniteit.1159  
  Het taalgebruik van Bush - en de artefacts die hij gebruikte om zijn boodschap kracht 
bij te zetten - was volgens auteurs als Weinberg en Westen vooral gericht op het zichzelf 
positioneren als een leider in de traditie van de frontier. Het tonen van manlijkheid geldt 
daarbij als belangrijk punt. Hierdoor is het ook verklaarbaar dat de onhandigheid van 
Bush op het gebied van taal door de achterban niet werd afgestraft.1160 Als het ging om 
lompheid of zelfs profaan taalgebruik stond Bush daarentegen wel degelijk zijn 
mannetje. 
  In zijn poging om bewust aansluiting te vinden bij de positieve waarden die zijn 
achterban heeft bij de invulling van masculiniteit kopieerde Bush bijna schaamteloos zo 
veel mogelijke uiterlijke kenmerken die appelleerden aan de masculiene belevingswereld 
van de southern rednecks. Zo kocht Bush een ranch in Texas en etaleerde hij op zijn 
vakanties veelvuldig het typische gedrag van hoe een southern man zijn vrije tijd 
doorbrengt: Bush hield barbecues, reed paard en ging op de jacht. Daarbij liet hij zich 
graag zien in blue jeans en bomber jack. Dit gedrag was grotendeels geënsceneerd, maar 
Bush kwam er mee weg omdat hij authentiek overkwam.1161  
  Jacob Weisberg laat in zijn boek De Bush Tragedie zien hoe Bush bij het toepassen van 
deze culturele symboliek zijn voorganger Ronald Reagan probeerde te imiteren. Reagan 
had als geen ander weten te voldoen aan het beeld van „a new sheriff in town.‟ Hoever 
Bush daarin ging, blijkt volgens Weisberg uit de manier waarop Bush geheel tegen de 
waarheid in zichzelf probeerde neer te zetten als een man die net als Reagan geboren en 
getogen was in een klein stadje ergens in de Midwest.1162 

                                         
1159 Zie voor de masculiniteitscore van de Verenigde Staten in Hofstede, Culture‟s Consequences. 
1160 Zie in Weisberg, De Bush tragedie en Westen, The Political Brain. In de Amerikaanse politieke cultuur is het spelen met taal 
en andere vormen van communicatie waarbij de bedoeling is om zo direct mogelijk in te spelen op de culturele identiteit 
van het electoraat een fenomeen dat terug te voeren is op de campagnes voor de presidentsverkiezingen in de periode na 
1840. Gold voor die tijd dat het stemrecht nog grotendeels was voorbehouden aan mannen met „gezag en geld,‟ na de 
democratisering van het kiesstelsel in de jaren dertig van de 19de eeuw kon geen enkele politicus meer voorbijgaan aan de 
„electorale macht van het volk.‟ 
Fischer laat zien hoe het de invloed van de popular vote duidelijk naar voren kwam en een presidentskandidaat bewust 
inspeelde op de culturele gevoelens van zijn potentiële achterban voor de eerste keer naar voren kwam tijdens de zogeheten 
log cabin and hard cider campagne uit 1840 van presidentsskandidaat William Henry Harrison. Harrison die net als zijn 
tegenstreven Martin van Buren van goede komaf was werd in deze campagne voorgesteld als iemand die in een kleine blok 
hut (de fameuze log cabin) was opgegroeid. Om nog meer aansluiting te vinden bij de backwoodsmen waar Harrison zijn 
stemmen vandaan wilde halen werd in de campagne ook veelvuldig gerefereerd aan sterke drank en vooral ook aan de 
militaire carrière van Harrison. Na Harrison was er geen presidentskandidaat meer die niet op soortgelijke wijze probeerde 
aansluiting te vinden bij het electoraat. Typerend daarbij is dat die profilering bijna altijd gericht was op het verwerven van 
de stemmen van het grassroot-segment van de Amerikaanse kiezers. Zie voor de introductie van culturele symboliek tijdens 
de log cabin en hard cider campaign in Fischer, Albion‟s Seed, pp. 850-851. 
1161 Zie hiervoor in Westen, The Political Brain. De ranch in Texas had Bush volgens Westen twee jaar voor de verkiezingen 
van 2000 speciaal aangeschaft om zichzelf het imago van een echte souternman aan te meten. Ook het veelvuldig gebruik van 
andere artefact pastte in dit beeld. 
1162 Weisberg verwijst naar Bush‟ rede op Reagans begrafenis. Bush refereerde in die toespraak aan Rock River, het plaatsje 
in Illinois waar Reagan opgroeide. Hij deed dat volgens Weisberg op zo‟n manier dat het net leek alsof hij het over zijn 
eigen jeugd had. Zo zei Bush tijdens die rede: „Het is het soort plek waar je zij aan zij met je buren bad, en als het hun niet 



335 
 

  De kern is echter dat Bush er mee wegkwam en dit type van gedrag en de inzet van 
rituelen en artefacts die daarmee gepaard gingen hem blijkbaar als gegoten zaten.1163 
  McEnteer wijst er op dat de toespraken van Bush kunnen worden gezien als een 
bewuste poging om aansluiting te zoeken bij de masculiniteit die typerend is voor de 
culturele identiteit van de backwoodsmen. Het waren volgens McEnteer precies die 
gevoelens waaraan Bush appelleerden in zijn eerste aangekondigde acties. Directe 
referenties aan geweld waren daarbij geen uitzondering. Bush trad hiermee duidelijk in 
de voetsporen van voorgangers als president Theodore Roosevelt die – zoals we gezien 
hebben -het toepassen van geweld als uiting van masculiniteit niet alleen zag als 
kenmerkend voor het leven in de frontier maar ook als het fundament voor de 
Amerikaanse cultuur. James McEnteer geeft aan dat Bush na zijn redevoering waarin hij 
tegen Saddam Hoessein zei “you got 48 hours” misschien wel het mooiste compliment 
kreeg toen een legerofficier stelde dat “he sounded just like John Wayne.”1164 
  Referenties aan het masculiene gedrag en taalgebruik uit de frontier was echter niet 
alleen voorbehouden aan Bush. Zo shockeerde Richard Perle, een van de belangrijkst 
neocons, journalisten van Le Monde en de Duitse televisie door in een briefing de 
Amerikaanse buitenlandse politiek te vergelijken met een “Wild West posse.” Perle 
stelde dat “America‟s job was to round up a few allies and then ride out and get the bad 
guys.‟1165 
  Mayer legt er de nadruk op dat voor veel Europeanen het masculiene taalgebruik van 
Bush en zijn naaste medewerkers veel te ver ging. Zij stelt dat iedere vorm van nuance 
ontbrak en het hoge turbotaal-gehalte van uitdrukkingen als “you give us the mission – 
we can get them,” “when we‟re through with them, they will have flies walking across 
their eyeballs,” de Europeanen tegen de borst stuitte.1166 
  Ook de manier waarop Bush stoer antwoordde met “bring em „on” toen hem werd 
verteld dat er mogelijk verzet zou komen als reactie op de Amerikaanse bezetting van 
Irak, beschouwden de meeste Europeanen als „over the top.‟1167  
  Het masculiene gedrag en taalgebruik van Bush werd eveneens in radio en 
televisieprogramma‟s naar voren gehaald. Zo raakte NBC-anchor man Chris Matthews 
lyrisch over Bush‟s optreden op 1 mei 2003 na de beëindiging van de oorlog met Irak. 
Bush landde op die dag als piloot van een Navy S-3B Viking gevechtsvliegtuig op het 
vliegdekschip USS Abraham Lincoln. In full battle dress hield Bush vervolgens een korte 
toespraak voor een spandoek met de tekst Mission Accomplished.1168 

                                                                                                                                      
goed verging, bad je voor hen, want je wist dat zij voor jou zouden bidden als jij het moeilijk had.‟ Zie in Weisberg, De Bush 
tragedie, p. 276. 
1163 Weisberg laat zien hoe het gedrag van Bush ook veel beter overkwam in Texas dan in Washington. In Texas kostte het 
Bush geen moeite om geaccepteerd te worden als „one of the boys‟. In Washington voelde de president zich volgens 
Weisberg beduidend minder op zijn gemak. Zie voor voorbeelden in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 162-164. 
1164 McEnteer, Deep In the Heart, p. 235. 
1165 Geciteerd in Micklethwait, The Right Nation, p. 207. 
1166 Geciteerd in Mayer, The Dark Side, p. 31. Zie voor een uitgebreide analyse van de verschillende interpretaties hoe Bush 
overkomt tijdens zijn eerste reacties na de aanslagen van 9/11 vooral in Silberstein, War of Words. 
1167 Geciteerd in Clark, Against all Enemies, p. xvii. 
1168 Het optreden van Bush aan boord van de USS Abraham Lincoln wordt in de literatuur op meerdere plekken 
beschreven en geanalyseerd. Zie onder andere in Weisberg, De Bush tragedie, p. 11. 
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  In het programma Countdown with Keith Oberman sprak Matthews over Bush‟s 
„verbluffende leidersrol‟ en zijn machismo. Het was precies de president die de 
achterban van Bush graag wilde zien en horen. Matthews sloeg de spijker op de kop 
toen hij stelde dat “ik denk dat we onze president als een held willen zien.” 
  In het programma Hardball sprak beleidsmedewerker Gordon Liddy over de manier 
waarop het parachuteharnas “Bush‟ manlijkheid” benadrukte. Op CNN deed de rechtse 
populaire radio talkshow host Laura Ingraham er nog een schepje bovenop door aan te 
geven dat Bush “een echte man was.”1169 
 
Evan Wrigh stelt dat de frontier-invulling van masculiniteit ook binnen het leger is 
vervormd en verheerlijkt. Zo schrijft Wrigh dat “many of today‟s aspiring warriors have 
been raised on Rambo films, hip-hop and the lyrics of Marilyn Manson. Even the 
language they use betrays what has happened. „Shooting motherfuckers like it is cool,‟ 
one soldier described the experience in Iraq, mediating his own experience through the 
authentic language of a culture whose metaphysic is shaped by the entertainment 
industry: For them, „motherfucker‟ is a term of endearment. For some, slain rapper 
Tupac is an American patriot whose writings are better known than the speeches of 
Abraham Lincoln. (…) Many are on more intimate terms with video games, reality TV 
shows and internet porn than they are with their own parents. (…) CD players in 
helicopters and tanks regularly provide soundtracks to the action on the battlefield, 
Slayer‟s „Angel of Death‟ and Eminem‟s Let the Bodies Hit the Floor‟ being two of the 
favourites with the troops in Iraq. (…) It is rather worrying that the margins can 
penetrate the US military too; it is regrettable that some soldiers think and act like gang 
members. When asked why he killed a woman at a checkpoint in Iraq, one young 
Marine replied: „the chick was in the way‟, an impromptu response which was an 
authentic echo of the „bad ass‟ attitude of gangster rap.”1170 
 

 

7.3.6 Taak– en Actiegerichtigheid versus Relatiegerichtheid 

 
Een belangrijk aspect van de Amerikaanse culturele identiteit is de nadruk op taak- en 
actiegerichtheid. Vooral omdat dit tegenover het creëren van vertrouwen en het aangaan 
van relaties staat, veroorzaakte het in de context van de Irak-oorlog de nodige 
problemen. 
  Volgens Daalder en Lindsay is een eerste voorbeeld hiervan de manier waarop de 
Verenigde Staten omgingen met de besluitvorming rondom de eerdere genoemde 
resolutie 1441. Volgens de Amerikanen sprak deze resolutie voor zichzelf. Volgens 

                                         
1169 Zie in Weisberg, De Bush tragedie, pp. 251. Interessant zijn ook al de namen van de talkshow programma‟s „Countdown‟ en 
„Hardball.‟ Zo zitten in de benaming van het eerste programma de typisch Amerikaanse invullingen van culturele dimensies 
als tijd en actiegerichtheid en geeft de tweede titel een aardig idee over de mate van nuance en de invulling van manlijkheid 
die in zo‟n programma zijn te verwachten. 
1170 Geciteerd in Coker, Christopher (2007) The Warrior Ethos: Military Culture and the War on Terror. London/New York: 
Routledge, p. 43. 
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Daalder en Lindsay deed Amerika “weinig om de aanname van de resolutie te 
bevorderen. Powell pleegde wat telefoontjes, maar reisde niet af naar de belangrijke 
landen om ze over te halen vóór te stemmen. Er werd niets gedaan om Rusland of zelfs 
Duitsland te verleiden zich af te keren van Frankrijk, dat begin maart had aangegeven 
gebruik te maken van zijn vetorecht om een resolutie tegen te houden waarin 
toestemming tot de oorlog zou worden gegeven „ongeacht de omstandigheden‟, zoals 
Chirac het uitdrukte. Washington liet zelfs na om druk uit te oefenen op Mexico of 
Chili – twee andere leden van de Veiligheidsraad – om de kant van de Verenigde Staten 
te kiezen.”1171 

  Galbraith geeft een ander voorbeeld waarbij de Verenigde Staten in de strategische 
besluitvorming nauwelijks aandachts besteedden aan het creeëren van duurzame relaties 
was de manier waarop de politieke wederopbouw van de Iraakse samenleving ter hand 
werd genomen. De Verenigde Staten gingen er van uit dat ze hierbij vooral gebruik 
konden maken van de groep Iraakse bannelingen onder leiding van Achmed Chalabi. 
Deze Chalabi spiegelde de Amerikanen voor dat hij op grote steun in Irak kon rekenen. 
Dit bleek echter een misvatting. Chalabi had door zijn jarenlange ballingschap 
nauwelijks nog een machtsbasis in Irak laat staan dat hij de grassroot-steun van de 
bevolking genoot. Chalabi werd echter de grote favoriet van Washington waarmee de 
policy makers in het Witte Huis getuigden van vergaande onkunde van hoe en door wie 
het politieke reilen en zeilen in Irak werkelijk werd bepaald.1172 
  Pim van Harten en Roel Meijer tonen in hun boek Irak in Chaos de onkunde van de 
Verenigde Staten over de werkelijke machtsverhoudingen binnen de Iraakse 
samenleving aan. Deze onkunde bleek volgens Van Harten en Meijer vooral uit de 
verkeerde inschatting die men maakte van de macht van de leider van de sjiiten en de 
etnische tegenstellingen die het land kenmerkten. De leider van de sjiiten, Ali Al-Sistani, 
bleek achter de schermen grote invloed uit te oefenen. Minstens even belangrijk was dat 
Al-Sistani een van de weinige was die de opstandige sjiitische geestelijke Moqtadr Al-
Sadr in toom wist te houden. Beide aspecten werden echter door Washington in de 
eerste maanden van de bezetting grotendeels genegeerd.1173 
  Meerdere auteurs leggen er de nadruk op dat het gebrek aan het opbouwen van relaties 
verergerd werd door de operationele uitvoering van de beleidsdoelstellingen door de 
Amerikanen die ter plaatse met de leiding belast waren. De belangrijkste persoon daarbij 
was Paul Bremer III die van mei 2003 tot de formele soevereiniteitsoverdracht het jaar 
daarop in 2004 als bewindvoerder optrad. Keer op keer wist Al-Sistani de politiek van 
Bremer te traineren. 
   Zo laat bijvoorbeeld Chandrasekaran  zien hoe Bremer de invloed en de figuur van 
Al-Sistani volkomen verkeerd inschatte tijdens de onderhandelingen over het instellen 
van een nieuwe regering en een grondwet na de inname van Bagdad. Chandrasekaran 
schrijft dat “two weeks before Bremer announced the formation of the Governing 

                                         
1171 Zie in Daalder, Amerika ontketend, p. 199. 
1172 Zie voor een beschrijving van de invloed van Ahmed Chalabi in diverse boeken, zoals Galbraith, Het einde van Irak; 
Woodward, Het aanvalsplan. Zie ook in Ricks, Fiasco. 
1173 Zie voor de rol van Sistani bijvoorbeeld in Harten, Pim van, en Meijer, Roel, Redactie (2007) Irak in Chaos: Botsende 
Visies op een Humanitaire Ramp. Amsterdam: Aksant. 
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Council, al-Sistani made an announcement of his own. He issued a fatwa, a religious 
degree, stating that Iraq‟s constitution had to be written by elected representatives. An 
American-selected drafted committee was “un-acceptable,” he said, because there was 
“no guarantee that such a committee will draft a constitution upholding the Iraqi 
people‟s interests and expressing their national identity and lofty social values.” Het 
antwoord van de Amerikanen was tekenend voor hun inschatting van de positie van Al-
Sistani. “Al-Sistani‟s fatwa was all but ignored by the CPA. „It didn‟t register,‟ one of 
Bremer‟s senior aides said later. „The view was, „we‟ll just get someone to write another 
fatwa.”‟1174 
  Peter Galbraith wijst er op dat ook de verschillen tussen de Koerden, de soennieten, 
de sjiiten en de andere bevolkingsgroepen stelselmatig terzijde werden geschoven.  
Galbraith maakt er hierbij vooral een punt van door aan te geven dat de Amerikanen 
een kans lieten liggen door de Koerden op dezelfde manier te behandelen als de andere 
groeperingen.1175 
Galbraith stelt onomwonden dat het besef in Washington dat men in Irak vertrouwen 
moest wekken bij de gewone bevolking volkomen ontbrak. Hij beschrijft uitgebreid hoe 
de grootste blunders op dat gebied al direct na de val van Bagdad plaats vonden. Het 
Amerikaanse leger keek toen lijdzaam toe hoe de stad in chaos verviel. Niet alleen werd 
op grote schaal geplunderd, ook vond een totale instorting van het normale leven plaats 
doordat de water- en elektriciteitsvoorziening in grote delen van de stad uitviel. 
  George Packer geeft een ander voorbeeld van de manier waarop de Iraakse bevolking 
ieder vertrouwen in de Amerikanen verloor. Zo beschrijft hij hoe begin mei 2003 met 
hoge Iraakse officieren werd overlegd om gewone soldaten uit het Iraakse leger hun 
soldij door te betalen na de oorlog. In eerste instantie werden die onderhandelingen 
gevoerd door kolonel Paul Hughes, hoofd van planning onder Jay Garner. Hughes 
garandeerde de officieren dat aan iedere gewone soldaat twintig dollar achterstallig 
salaris zou worden uitbetaald. De officieren staken hun nek uit en kwamen met een lijst 
van honderdduizend namen. Half mei hoorde Hughes het nieuws dat van die uitbetaling 
niets terecht was gekomen. Hughes zelf beschrijft hoe hij vervolgens een paar van de 
officieren weer tegenkwam. Hij zegt daarover: “Ik kon ze niet onder ogen komen. Ik 
was volkomen in diskrediet gebracht (…) Vanuit Iraaks standpunt gezien maakte deze 
simpele actie een einde aan het enige symbool van soevereiniteit dat het Iraakse volk 
nog had. We hebben daar een grens overschreden. We hielden op bevrijders te zijn en 
werden bezetters.”1176 
  Bremer voorzag zelf ook de consequenties van zijn maatregel om het leger te 
ontbinden. Maar hoe onnadenkend of naïef hij was blijkt uit zijn eigen inschatting. Zo 
schrijft Bremer: “We moesten er echter ook rekening mee houden dat maar weinig van 

                                         
1174 Chandrasekaran, Imperial Life in the Emerald City, p. 89. 
1175 Galbraith stelt vooral dat de Koerden een goed functionerend bestuur hadden omdat ze de facto al sinds 1991 over 
beperkte autonomie beschikte. Bovendien waren ze een betrouwbare bondgenoot van de Amerikanen en hadden ze een 
sterke militie die als ordedienst had kunnen worden ingezet. Bovendien stelt Galbraith dat Irak nooit een eenheidsstaat is 
geweest en derhalve van het begin af aan had moeten worden ingezet op het creëren van ten hoogste een federale staat met 
grote autonomie voor de verschillende etnische en religieuze groeperingen. Zie Galbraith, Het einde van Irak. Zie voor een 
verdere beschouwing over de verschillende etnische groeperingen in Irak en de consequenties hiervan voor het opstellen 
van de grondwet en het creëren van een mogelijke eenheidsstaat in Harten, Pim, Irak in chaos. 
1176 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, pp. 225-226. 
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de officieren uit Saddams veel te grote leger hun carrière in het nieuwe leger konden 
voorzetten. (…) We moesten ook zorgen dat honderdduizenden voormalige soldaten in 
de maatschappij terugkeerden en daar hun brood konden verdienen. We konden een 
klein aantal van hen werk aanbieden als paramilitaire beveiligingsmedewerker bij de 
overheid. (…) Anderen die alleen voor de duur van de oorlog in dienst hadden gezeten, 
pakten hun leven in de burgermaatschappij weer op.”1177 
  De actiegerichtheid van Bremer blijkt goed uit de beschrijvingen die hij van zijn eigen 
handelen geeft in zijn boek over zijn jaar als bewindvoerder van Irak. Het boek van 
Bremer staat vol met korte zinnetjes als “we dienden snel te handelen,” “laten we 
meteen aan de slag gaan” en “het is belangrijk dat we snel handelen.”1178 
  Bremer benadrukte zijn uitgesproken actiegerichte houding door expliciet melding te 
maken van het feit dat men “zich op praktische oplossingen moest richten en 
pessimistisch gepraat diende te vermijden (…) Om dat letterlijk kracht bij te zetten gold 
dat mijn zware stappers nodigden ertoe uit om mensen eens wat flinke schoppen onder 
hun kont uit te delen.”1179 
  Dit typisch Amerikaans idee van „let‟s kick some ass‟ getuigt van grote culturele 
ongevoeligheid van de kant van Bremer. De schoen geldt als onrein en het zitvlak is een 
„no go area‟ voor aanraking door andere mannen. Iemand „een schop onder de kont 
geven,‟ is dan ook ongeveer de zwaarste belediging die een Arabische man kan worden 
aangedaan. 
  Die ongevoeligheid blijkt ook uit de coverfoto van de Nederlandse uitgave van zijn 
boek. Daarop staat Bremer gefotografeerd vanuit de „kikkerhouding‟ met de punten van 
zijn schoenzolen gericht naar de lezer. Ook deze houding geldt als beledigend binnen de 
Arabische cultuur. 
  George Packer beschrijft een persoonlijk onderhoud met Bremer in Irak. Packer laat 
hierin duidelijk blijken hoever het optreden van Bremer afstond van de manier waarop 
men dat in Irak gewend is. “[Bremer] werd rusteloos; hij had dingen te doen. Ik 
bedankte hem en nam afscheid. Even een praatje maken was er niet bij geweest, 
nieuwsgierigheid naar mijn persoonlijke bevindingen evenmin, en er was geen thee of 
andere versnapering binnengebracht (wat zeer uitzonderlijk was in Irak). Hij had geen 
enkele moeite gedaan te charmeren, noch blijk gegeven van enige geestigheid. Bremer 
zat al weer aan zijn bureau toen ik zijn kamer uit werd geleid.”1180 
 
De houding van Bremer kan geïnterpreteerd worden als exemplarisch voor de 
Amerikaanse culturele identiteit. In het boek De Shock Doctrine van Naomi Klein wordt 
echter duidelijk de link gelegd tussen het beleid van Bremer en de achterliggende 
doctrine dat in Irak zo snel mogelijk de ruimte moest worden geschapen voor private 
investeringen uit het buitenland. In die zin ziet Klein Bremer als een duidelijke 
vertegenwoordiger van de politieke cultuur van de neoconservatieven. Zo schrijft Klein 
bijvoorbeeld over het beleid van Bremer dat “de uitverkoop van dit land aan Bechtel en 

                                         
1177 Bremer, Na Saddam, p. 63. 
1178 Zie voor een paar van deze voorbeeld in Bremer, Na Saddam, pp. 74, 83 en 85. 
1179 Bremer, Na Saddam, p. 35. 
1180 Packer, De weg naar de hel, p. 229. 
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ExxonMobil (…) was aangezwengeld door de belangrijkste afgezant van het Witte Huis 
in Irak, Paul Bremer.”1181 
  Bremer wond om zijn ideologische uitgangspunten in zijn eigen boek ook geen 
doekjes. Zo refereerde hij meerdere malen aan de noodzaak om de economie van Irak 
zo snel mogelijk te privatiseren. Bremer hield in juni 2003 een toespraak in het kader 
van het Wereld Economisch Forum in Amman. Volgens eigen zeggen besluit hij daar zijn 
“toespraak door de verzamelde internationale leiders te herinneren aan het axioma dat 
politieke en economische vrijheid hand in hand gaan.”1182 
 
Het verschil tussen enerzijds de korte termijn actiegerichtheid van de militaire 
overwinning en anderzijds het langdurige proces van relaties aangaan en vertrouwen 
opbouwen wordt goed weergegeven door David Frum en Richard Perle in hun boek An 
End to Evil. Frum en Perle schrijven hierin dat de militaire strijd en het idee van „nation 
building‟ twee totaal verschillende dingen zijn. Zo stellen zij dat “our military is the best 
equipped, best-trained fighting force in the history of the World. But our soldiers are 
not police: They do not speak the language, they do not know the customs, and they do 
not know which communal leaders can be trusted and which cannot.”1183 
  De tegenstelling tussen actie- en relatiegerichtheid wordt eveneens aangegeven door 
een Nederlandse officier die in Irak en Afghanistan heeft gediend. Zo beschreef hij een 
situatie waarin de Nederlanders in een dorp in Uruzgan een school op wilden richten. 
De procedure was daarbij dat men in eerste instantie buiten het dorp in de auto wachtte 
totdat men door een delegatie welkom werd geheten. Op die manier wist men zeker dat 
men werd uitgenodigd door diegene in het dorp die het hoogst in rang was. Vervolgens 
werd er dan onderhandeld over mogelijke condities waarop zo‟n project kon worden 
gerealiseerd. Dit ging dan overigens vaak gepaard met betaling of het verlenen van 
privileges aan de betreffende stamoudste en zijn naaste medewerkers. De aanpak was er 
op gericht om met de juiste mensen draagvlak te creëren en de garantie te geven dat 
men stond voor wat men beloofde. 
  De aanpak in het Amerikaanse leger was echter totaal anders. Allereerst waren de 
Amerikanen met hele andere strategische doelstellingen bezig. Zij voerden een search and 
destroy-missie uit en hadden nauwelijks oog voor het aangaan van relaties. 
  Dat die twee manieren met elkaar botsen mag wel duidelijk zijn. De Nederlandse 
officier beschreef een situatie waarin zo‟n botsing heel letterlijk moet worden genomen. 
In een dorp waren op een bepaald moment de Nederlanders bezig met het 
onderhandelen over een ontwikkelingsproject. Tegelijkertijd hadden de Amerikanen een 
tip gekregen dat zich in het dorp een mogelijke Taliban-strijder verborgen hield. Die 
nacht hing er een black hawk gevechtshelikopter boven het dorp. Na een korte 
waarschuwing dat onschuldige dorpsbewoners zich in veiligheid moesten brengen, 
vuurden de Amerikanen kort daarop een raket af die een paar huizen in puin legde en 
een aantal burgerslachtoffers maakte. De officier besloot zijn anekdote met te stellen dat 
toen de Nederlanders de volgende dag weer naar het dorp reden en zagen dat er een 

                                         
1181 Klein, De shock-doctrine, p. 404. 
1182 Bremer, Na Saddam, p. 84. 
1183 Frum, An End to Evil, p. 32. 
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grote zwarte rookpluim opsteeg men rechtsomkeert maakte om nooit meer terug te 
komen.1184 
 
 

7.3.7 Achievement versus Ascription 

 
Zoals we gezien hebben legt de Amerikaanse cultuur sterk de nadruk op doing en op de 
eigen prestatie of achievement van het individu in contrast met het idee van status door 
toewijzing of ascription. Diegenen die goede prestaties leveren, de high achievers, worden 
beloond met succes op school, werk, enzovoorts. Deze high achievers worden als eersten 
geselecteerd voor hoge of moeilijke posten in binnen en buitenland. 
  Carrière-diplomaat Paul Bremer III voldeed aan al deze kenmerken. Bremer wordt 
door zijn voormalige medewerkers omschreven als “een heel dynamisch mens, een heel 
capabele man, heel oprecht, maar hij was een man met haast, en hij nam zijn 
beslissingen heel snel.”1185 
  Meerdere auteurs laten zien hoe de let‟s do it-mentaliteit van deze high achiever botste met 
de Arabische cultuur, die eerder gericht is op ascripition.1186 
  Zo laat Peter Galbraith in zijn boek Het Einde van Irak zien hoe Bremer snelle 
resultaten wilde behalen en niet het belang ervan inzag overleg te plegen met leidende 
figuren – zoals eerder genoemde Al-Sistani - uit de Iraakse samenleving. Bremer 
presenteerde zich als “iemand die volstrekt zeker was van zichzelf.”1187 
  Verder had Bremer volgens Peter Galbraith bedongen dat hij „alle leidinggevende, 
wetgevende en rechterlijke functies‟ in Irak naar zich toe kon trekken. Zo liet Bremer 
direct op 16 mei aan de Iraakse leiderschapsraad weten dat er geen sprake zou zijn van 
een interim-regering en een vroege overdracht van de macht. Het vertrouwen van de 
Iraakse Leiderschapsraad in de Amerikanen werd hierdoor volgens Galbraith zeer 
geschaad, temeer daar Jay Garner slechts elf dagen daarvoor, namens de Verenigde 
Staten had aangekondigd dat er rond 15 mei een Iraakse tijdelijke regering zou worden 
ingesteld.1188 Galbraith schrijft hierover dat “volgens alle Iraakse leiders, ook de meest 
pro-Amerikaanse, Bremers beslissing om de macht te behouden ertoe leidde dat de 
Verenigde Staten door velen niet meer als bevrijder werd gezien, maar juist algemeen als 
bezetter werd beschouwd.”1189 
  De volgende blunder die Bremer maakte was dat hij aankondigde dat alle Baath-leden 
uit hun functies zouden worden ontslagen. Het land kwam zo in één klap zonder 
ambtenaren en politie te zitten. Een enorme chaos en rechteloosheid was het gevolg. 

                                         
1184 Dit verhaal werd verteld door een officier uit het Nederlandse leger die te gast was bij een college van de auteur. 
1185 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, p. 227. 
1186 Zie in Hall, Edward T. (1976) Beyond Culture. New York: Anchor Books. Hall maakt het onderscheid tussen low context 
en high context-culturen. In low context-culturen zijn relaties tussen mensen relatief kort en moeten afspraken schriftelijk 
vastgelegd worden. In high context-culturen bemoeit de groep zich altijd met het individu en worden afspraken mondeling 
gemaakt. 
1187 Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 227. 
1188 Zie in Galbraith, Het einde van Irak, p. 140. Dit beeld van Bremer wordt bevestigd door George Packer in zijn boek De 
weg naar de hel, p. 221. 
1189 Galbraith, Het einde van Irak, p. 144. 
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  Bovendien kwamen duizenden mensen letterlijk zonder inkomen op straat te staan. 
Haat tegen de bezetter was het gevolg. 
  De tweede order van Bremer op 23 mei had zo mogelijk een nog grotere impact. 
Bremer kondigde de ontmanteling van het Iraakse leger af. Deze twee maatregelen 
hadden een drietal gevolgen. Allereerst vernietigde Bush hiermee in één keer de macht 
van de soennieten, die tachtig jaar lang de macht hadden gehad. 
  Galbraith stelt dat het hiermee niet alleen gedaan was met de macht van de soennieten, 
maar dat ook een einde kwam aan de Iraakse eenheidsstaat, die gebaseerd was geweest 
op de centrale posities die de soennieten innamen in het leger, politie, 
veiligheidsdiensten en in de Baath-partij. 
  Het derde gevolg was echter minstens even ingrijpend. Door het opheffen van de 
Baath-partij en het leger waren op slag niet alleen honderdduizenden Irakezen hun 
status en werk kwijt, ook hun loon en pensioenen werd hen ontnomen.1190 
 
 

7.3.8 Onzekerheidsvermijding 

 

Jane Mayer wijst er in haar boek The Dark Side op dat de manier van denken die 
dominant was in de periode direct na 9/11 vooral werd ingegeven door 
onzekerheidsvermijding die gebaseerd was op angst. Angst was daarbij niet alleen een 
middel om het beleid te legitimeren, maar beheerste ook het denken en doen van hoge 
regeringsfunctionarissen. 
  Ron Suskind stelt in zijn boek The One Percent Doctrine dat de ultieme vorm van door 
angst ingegeven onzekerheidsvermijding naar voren kwam in het idee dat als er maar 1 
procent kans was Irak over massavernietingswapens beschikte en dat deze wapens in 
handen zouden kunnen komen van terroristen die daarmee een aanslag zouden kunnen 
uitvoeren, dit risico niet genomen mocht worden.1191 
 
Deze obsessieve angst kwam vooral tot uiting in het gedrag van vice- Dick Cheney.1192 
In meerdere publicaties wordt melding gemaakt van het feit dat Cheney al voor de 
aanslagen en zonder medeweten van Bush oefende voor als „de bom zou vallen.‟ Na de 
aanslagen was een van de consequenties van Cheney‟s angst het vertrouwen op een 
overkill aan feitelijke informatie. 
  Mayer laat zien dat als reactie op het ontbreken van goede informatie voor de 
aanslagen van 9/11 de regering maatregelen nam om nooit meer geconfronteerd te 

                                         
1190 Zie voor deze maatregelen en de gevolgen onder andere in Galbraith, Het einde van Irak, pp. 140-147. 
1191 Suskind, The One Percent Doctrine. 
1192 Zo schrijft Mayer dat “some of those around Cheney wondered if the attacks, perhaps in combination with his medical 
problems, had exacerbated his natural pessimism. An old friend found him changed after September 11 “more steely, as if 
he was preoccupied by terrible things he couldn‟t talk about.” Brent Scowcroft, a lifelong acquaintance, told The New Yorker 
, „I don‟t know him anymore.‟ In the view of some detractors, such as Lawrence Wilkerson, the chief of staff of former 
Secretary of State Colin Powell, „Cheney was traumatized by 9/11. The poor guy was paranoid.” Zie in Mayer, The Dark 
Side, p. 6. 
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worden door gebrek aan kennis. Cheney introduceerde wat bekend kwam te staan als de 
Top Secret Codeword/Threat Matrix. Hij eiste dat alle rapporten en informatie die maar iets 
met Al Qaida te maken hadden direct aan hem werden doorgespeeld. 
  Roger Cressey, hoofd van de Terrorist Threats Sub-Group van de National Security Council, 
gaf een treffende analyse van deze manier van leunen op alles wat naar feiten en cijfers 
riekte toen hij stelde dat “the mistake was not to have proper analysis of the intelligence 
before giving it to the President. There was no filter. Most of it was garbage. None of it 
had been corroborated or screened. But it went directly to the President and his 
advisers, who were not intelligence experts. That‟s when mistakes got made.”1193 Mayer 
stelt dat “readers suffered „sensory overload‟ and became „paranoid.‟ “(…) the 
cumulative effect turned national security concerns into an obsession.”1194 
  De meest extreme manier van onzekerheidsvermijding komt volgens Benjamin Barber 
in de Amerikaanse cultuur tot uiting in het begrip self-reliance. Volgens Barber kunnen we 
zien hoe dit element van de Amerikaanse culturele identiteit vooral manifest is 
geworden in de regeringsperiode van George W. Bush. Zo is het niet toevallig dat Bush 
de steun heeft van de machtige National Rifle Association. Scott Melzer geeft in zijn boek 
Gun Crusaders aan hoe “since the late 1990s, the gun debate has taken on an increasingly 
partisan tone. (…) What distinguishes gun rights groups from [other] industries is their 
heavy Republican partisanship and a multimillion-member grassroots army that recruits 
voters and goes to the polls.”1195 
  De tweede consequentie van self-reliance is dat men zo nodig het recht in eigen hand 
neemt en de vermeende vijand treft voordat men zelf wordt getroffen. Bij afwezigheid 
van een functionerend overheidssysteem ging men er in de frontier van uit dat men 
letterlijk eigen rechter kon spelen. In de voortdurende onderlinge strijd tussen settlers 
enerzijds en bandieten en indianen anderzijds wachtte men niet op ingrijpen van het 
centrale gezag. Dat centrale gezag was vaak helemaal niet aanwezig. Al dan niet 
georganiseerd nam men het recht in eigen hand. Men beriep zich daarbij op het principe 
van vergelding voor gedaan onrecht – lex talionis. Volgens Barber is het maar een kleine 
stap van het denken in termen van angst voor vernietigingswapens naar de zogeheten 
Bush-doctrine waarin de principes voor de buitenlandse politiek van de regering-Bush 
werden verwoord.1196 
 
Op het operationele niveau van de uitvoering van het strategische beleid zien we 
controle en self-reliance eveneens terug als belangrijk aspecten van de culturele identiteit 
van de soldaten in Irak. In algemene termen geldt self-reliance en de angst om gedood te 
worden voor je de kans hebt om zelf de vijand uit te schakelen als een eerste 
uitgangspunt voor iedere soldaat. 
  In de cultuur van de backwoodsmen ging men echter zo ver dat men het principe 
hanteerde van „shoot first ask questions later.‟ Binnen de militaire discipline wordt deze 

                                         
1193 Mayer, The Dark Side, p. 5. 
1194 Mayer, The Dark Side, p. 5. 
1195 Melzer, Scott (2009) Gun Crusaders: The NRA‟s Culture War. New York/London: New York University Press, pp. 225-
226. 
1196 Zie het eerder aangehaalde werk van Barber, Het Rijk van de Angst. 
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eerste impuls genuanceerd door het opstellen van zogeheten Rules of Engagement. De 
Pentagon‟s Dictionary of Military and Associated Terms definieert Rules of Engagement als 
“directives issued by competent military authority that delineate the circumstances and 
limitations under which United States forces will initiate and/or continue combat 
engagement with other forces encountered.”1197 Het handboek geeft aan dat er twee 
situaties zijn waarin soldaten geweld mogen toepassen; als het om self-defense gaat en als 
het geweld functioneel is bij het voltooien van een missie. 
  Chris Hedges en Laila Al-Arian geven in hun boek Collateral Damage aan dat in Irak niet 
of nauwelijks naar Rules of Engagement wordt gekeken. In algmene termen kwam dit 
omdat de “official rules are too vague to be applied to the chaos of Iraq.”1198 De 
consequentie hiervan was dat men zijn eigen rules aanhield en dat de alles overheersende 
regel daarbij was dat “basically it always came down to self-defense and better them 
then you.”1199 
  Hedges en Al-Arian wijzen er op dat het kenmerkend was dat die houding niet alleen 
door de rank and file werd gehanteerd maar in de meeste gevallen ook gesanctioneerd 
werd door de leiding. Zo stelt een van de soldaten in het boek van Hedges en Al-Arian 
dat “there is no such thing as warning shots. (…) I even specifically remember being 
told that it was better to kill than to have somebody wounded and still alive.” 1200 Een 
andere soldaat stelt dat “we were trained that if someone is not armed and they are not 
a threat, you never fire a warning shot, because there is no need to shoot at all. If they 
are armed and they are a threat, you never fire a warning shot because (… ) that just 
gives them a chance to kill you.”1201 
 
Ziauddin Sardar en Merryl Wyn Davies bespreken in hun boek Why do People Hate 
America? de achterliggende culturele aannames bij de manier waarop de Amerikaanse 
soldaten omgaan met de Rules of Engagement. Zij doen dit aan de hand van een analyse 
van de gelijknamige film uit 2000. Die film handelt om een rechtszaak waarin een 
Amerikaanse officier verantwoordelijk wordt gesteld voor een bloedbad op een 
marktplein in Yemen onder vermeende burgers nadat soldaten onder zijn bevel het vuur 
hebben geopend. De film laat in een terugblik zien dat de Amerikaanse officier, die in 
een split second had moeten handelen, het bij het juiste einde had. In feite was iedereen - 
inclusief vrouwen en kinderen - op het marktplein waar het vuurgevecht plaatsvond een 
tot de tanden bewapende terrorist. Het was een simpele kwestie van kill or be killed. 
  Sardar en Davies trekken aan de hand van deze film een aantal conclusies. Allereerst 
stellen zij hoe de film laat zien dat “all of a sudden Yemenis, even women and children, 
have become terrorists, and that they all want to kill Americans.” De consequentie 

                                         
1197 In Hedges, Collateral Damage, p. 38. 
1198 Officieel moet men volgens het handboek op vijf manieren proberen een escalatie van geweld te voorkomen. Deze 
manieren worden gevangen in de zogeheten 5S‟s of escalation. Respectievelijk zijn dit „Shout a warning,‟ „Shove,‟ „Show a 
weapon,‟ „Shoot a warning shot‟ en alleen in uiterste instantie „Shoot to kill.‟ In de praktijk gold echter alleen de „zesde S‟ 
van „Self-defense‟ en werd deze „S‟ ondersteund door „Shoot to kill‟. Zie in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
1199 In Hedges, Collateral Damage, p. 39. 
1200 Geciteerd in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
1201 Geciteerd in Hedges, Collateral Damage, p. 41. 
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daarvan is niet anders dan dat “it is appropriate and morally correct to kill Arabs, even 
children”1202 
  Maar dat niet alleen: “In such films (…) guilt is not simply associated with the 
individuals involved but is transferred to all Palestinians, Arabs and Muslims in 
general.” Op die manier, zo stellen Sardar en Davies, “the cinema gives faces to faceless 
„people‟, the generic crowd, and projects one insistent idea of what motivates „Them‟: 
hatred.”1203 

 

 

7.3.9 Tijd 

 
Bij de uitvoerig van de plannen komt de typische Amerikaanse invulling van de 
dimensie tijd op verschillende manieren naar voren. In de literatuur wordt bijvoorbeeld 
de relatie aangeven tussen snelheid van handelen en vergelding. Bush beloofde zijn volk 
„snel en meedogenloos‟ toe te slaan. Snelheid van handelen stond boven alles. 
  Hoezeer directe vergelding in het Amerikaanse denken zit, blijkt ook uit een stuk in 
het opinietijdschrift Time waarin op de redactionele pagina werd geschreven dat “laten 
we voor één keer onze stompzinnige retoriek over “genezing” varen (…). Een zwarte 
dag kan niet de geschiedenis ingaan zonder dat hij door woede wordt gevoed. Laten we 
woedend worden. Wat wij nodig hebben is een verzengende Amerikaanse razernij die 
ons samenbrengt en die wij samen uiten – een razernij die vergelijkbaar is met Pearl 
Harbor.”1204 
  Een ander aspect van het hanteren van het begrip tijd is het idee dat tijd niet rekbaar 
is. Deadlines zijn daarbij heilig en niet onderhandelbaar en tijd voltrekt zich lineair en 
sequentieel. Deze laatste begrippen zijn goed terug te vinden in de manier waarop de 
Amerikanen bij hun planning de tijd liefst zoveel mogelijk opdelen in verschillende fases 
die ieder eigen doelstellingen vertegenwoordigen. 
  George Packer geeft in zijn boek De Weg naar de Hel aan hoe de militaire planning in 
vier fases was verdeeld. Fase I bestond uit de opbouw van de troepenmacht in de regio, 
Fase II voorzag in de eerste, overwegend geheime operaties. Fase III was het uitvoeren 
van de hoofdaanval op de grond en vanuit de lucht. Packer wijst er op dat de 
voorbereiding voor deze drie fasen ongeveer een jaar in beslag namen. De militaire term 
voor de naoorlogse periode was Fase IV. 
  Van diverse kanten wordt er echter op gewezen dat er helemaal geen officiële invulling 
was gegeven aan die periode van na-oorlogse opbouw. Het ging volgens Packer zelfs 
zover dat Franks en zijn planners van Central Command de naoorlogse situatie niet eens 

                                         
1202 Zie in Sardar, Why Do People Hate America?, p. 43. Wat hier ook nog bij speelt is dat dit morele recht ook door het 
publiek werd goedgekeurd. Zo beschrijft Sardar hoe “the audience [that] saw the film cheered when the marines 
slaughtered the civilians.” p. 41. 
1203 Sardar, Why Do People Hate America?, pp. 41-45. 
1204 Geciteerd in Griffin, 11 September, p. 13. 
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als hun verantwoordelijkheid zagen.1205 Het hele idee van „nation building‟ werd door de 
leiding binnen de regering van Bush afgedaan als „iets dat niet bij de mission hoorde.‟ 
Bush zelf merkte op dat “maybe I‟m missing something here. I mean we‟re going to 
have kind of a nation-building corps from America? Absolutely not.”1206 
  Alterman stelt dat het gebrek aan „nazorg‟ als gevolg had dat een jaar na de nederlaag 
van de Taliban „Afghanistan was teering on the brink of chaos again.‟ De warlords van de 
Noordelijke coalitie waren tot de tanden bewapend en heersten over hun gebied als 
semi-autonome potentaten. De corruptie vierde hoogtij en al in 2005 was Afghanistan 
wederom de grootse producent van de grondstoffen van opiaten als heroïne en morfine, 
met een geschat wereldaandeel van maar liefst 97 procent.1207 
  De strakke tijdsplanning en de druk die daar achter zat om snel met resultaten te 
komen zonder dat er veel aandacht aan achtergronden was besteed, kwam vooral naar 
voren in de „nazorg‟ van de oorlog in Irak. De verantwoordelijkheid voor de 
wederopbouw werd in eerste instantie overgedragen aan een nieuwe afdeling van het 
Pentagon het zogeheten Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (OHRA). 
  Het plan was dat OHRA voor onbepaalde tijd de regering van Irak zou vormen en in 
laatste instantie verantwoording zou afleggen aan Rumsfeld. Van het begin af aan was 
de missie van OHRA gedoemd te mislukken. Allereerst kreeg Jay Garner, een 
gepensioneerde luitenant-generaal die de leiding over OHRA op zich nam, precies 
zeven weken om zich voor te bereiden. Dat ontlokte een ambtenaar op het ministerie 
van Defensie de mededeling dat „je zo lang nodig hebt om op het Pentagon een 
computerverbinding voor elkaar te krijgen.‟1208 
  Verder kreeg Garners afdeling van het begin af aan nauwelijks medewerking van enige 
andere afdeling van het Pentagon. Bovendien vertraagde het Pentagon benoemingen 
van hoge functionarissen van Buitenlandse Zaken die ideologisch verdacht waren en 
veel ervaring hadden in het Midden-Oosten. 
  Ten slotte waren er boeken en rapporten die aangaven dat de situatie in het na-
oorlogse Irak wel eens veel complexer zou kunnen zijn dan waarvan men in het 
Pentagon uitging als niet ter zake doende aan de kant geschoven.1209 Packer stelt dat 
Garner zelf misschien „de geknipte man [was] voor een simpele humanitaire operatie 
maar zeker niet voor het leiding geven aan een ongewisse politiek-militaire onderneming 
die veel groter was dan enig andere Amerikaanse operatie sinds de Tweede 
Wereldoorlog.‟ Garner had geen ervaring in de regio en was niet betrokken geweest bij 

                                         
1205 Zie voor een beschouwing over de verschillende fases in de oorlogsplanning en vooral ook over het ontbreken van een 
invulling voor de na-oorlogse periode onder andere in Packer, De weg naar de hel, pp. 140-141. 
1206 Geciteerd in Alterman, The Book on Bush, p. 238. 
1207 Zie voor de na-oorlogse periode in Afghanistan onder andere in Alterman, The Book on Bush, pp. 238-239. 
1208 Geciteerd in Packer, De weg naar de hel, p. 143. 
1209 Die rapporten waren er wel degelijk. Zo wijst bijvoorbeeld Packer erop dat “uiteindelijk werden er niet alleen door de 
Council on Foreign Relations en het Center for Strategic and International Studies, maar ook door een complete who‟s who van de 
buitenlandse politiek en militaire denk-tanks – de Rand Corporation, het Army War College, het United States Institute of Peace, het 
National Defense University‟s Institute for National Strategic Studies – rapporten opgesteld die opvallend eensgezind van toon 
waren. Veiligheid en wederopbouw in het naoorlogse Irak zouden voor lange tijd een grote troepenmacht vergen, en 
internationale samenwerking zou essentieel zijn.” Packer, De weg naar de hel, p. 133. Ook de rapporten van het Future of Iraq 
Project, onder leiding van James Baker III, werden in het archief opgeborgen. Zie in Packer, De weg naar de hel, p. 146. 
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de nasleep en de lessen die geleerd hadden kunnen worden van de interventieoorlogen 
in de Balkan in de jaren negentig. 
  Typerende voor de houding van Garner beschrijft Packer in zijn boek een situatie 
waarin Garner zijn tijdschema voor de wederopbouw uit de doeken deed tegen twee 
senaatsmedewerkers die uit Washington waren overgevlogen. Garner stelde zijn plannen 
als volgt voor: “Wederopbouw van openbare voorzieningen, ministeries op poten 
zetten, een voorlopige regering benoemen, een grondwet schrijven en bekrachtigen, 
verkiezingen houden. In augustus zou Irak een soevereine, functionerende regering 
hebben. Er viel een verbijsterende stilte: Iemand aan tafel zei: „Augustus van welk 
jaar?‟”1210 

                                         
1210 Packer, De weg naar de hel, p. 156. 


