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8  Samenvatting en Conclusies 

 
Bij het onderzoek naar mijn stelling dat het Amerikaanse culturele waardestelsel een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de formulering, de planning, de legitimering en de 
uiteindelijke uitvoering van het Amerikaanse strategische beleid tijdens de aanloop en 
het verloop van de War on terror heb ik allereerst gezocht naar een theoretische 
onderbouwing. Ik heb me daarbij in de eerste plaats geconcentreerd op theorieën over 
strategie en in de tweede plaats op theorieën over cultuur als uiting van een 
waardestelsel dat ten grondslag ligt aan sociaal handelen. 
 
 

8.1 Strategievorming 

 
Over strategie is als eerste opmerking te maken dat in verschillende disciplines die zich 
hiermee bezighouden, zoals de krijgskunde, de organisatiekunde en de leer van de 
internationale betrekkingen, niet een eenduidige definitie is te vinden. Zo zijn er auteurs 
die van het standpunt uitgaan dat strategie geformuleerd en gepland wordt door één of 
slechts een beperkt aantal actoren. Deze actor formuleert dan op basis van een bepaalde 
visie over de doelstellingen van de strategie een plan of plannen, zorgt voor de middelen 
en faciliteert de uitvoering van het expliciet geformuleerde beleid. 
  De eerste aanname bij deze benadering is dat de strateeg het formuleren en plannen 
van zijn consistente visie voor zo‟n grand strategy rationeel benadert en dat hij bij het 
afwegen van voor- en tegenargumenten beschikt over alle noodzakelijke feiten. Het 
vertrouwen in de mogelijkheid om de werkelijkheid te leren kennen door middel van 
onderzoek en analyse is groot. 
  In de tweede plaats geldt dat als de plannen eenmaal zijn uitgedacht alle neuzen ook 
dezelfde kant op wijzen. De plannen kunnen vervolgens lineair en sequentieel worden 
uitgevoerd. Afwijken van het eenmaal ingeslagen pad of het maken van aanpassingen 
aan eenmaal geformuleerde plannen wordt als zwaktebod gezien. In de derde plaats gaat 
men er van uit dat het denken over beleidsdoelen en het maken van de daarbij 
behorende plannen is wat men onder strategie verstaat. De feitelijke uitvoering van het 
beleid is onderdeel van de operationele kant. Dit is geen onderdeel van strategie en als 
het bij de uitvoering van de plannen mis gaat, ligt dat niet aan de visie van de strateeg, 
noch aan de plannen en evenmin aan de ingezette middelen, maar aan de uitvoering. 
 
In alle drie de door mij behandelde disciplines bestaan echter ook andere aannames. Zo 
kunnen we zien dat in de krijgskunde de tegenstelling tussen denken en doen in de 
oudheid in feite niet bestond. Die tegenstelling kwam pas op naarmate de 
oorlogsvoering complexer en de invloed van logistiek en technologie belangrijker werd. 
  Opvallend is dat juist in de Amerikaanse traditie de scheiding tussen denken en doen 
in de krijgskunde dominant werd. In de literatuur wordt hiervoor een aantal redenen 
opgegeven. Zo kenden de Verenigde Staten na de Onafhankelijkheidsoorlog nauwelijks 
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een standing army. De militia‟s, die de verdediging van het land moesten waarborgen, 
waren niet alleen onvoldoende getraind, ze vielen ook nauwelijks onder de 
staatscontrole. De angst bestond dat met een dergelijk slecht geleid leger de Verenigde 
Staten bij iedere confrontatie met een vijand een nederlaag zou leiden. 
  De tweede reden om meer controle op het leger te krijgen, was dat door het gebrek 
aan top down-sturing de ruimte werd geboden aan allerlei initiatieven van officieren die 
hun eigen privé-oorlogen voerden. Die angst dat het daarbij weleens volkomen verkeerd 
zou kunnen aflopen, bleek reëel toen generaal Custer, in 1872, op eigen houtje de strijd 
aanging met een groep Indianen en vervolgens in de beroemde slag bij Little Big Horn 
met al zijn manschappen de dood vond. Na deze nederlaag eiste de publieke opinie dat 
zoiets nooit meer mocht voorkomen en dat met welke middelen dan ook de vijand altijd 
vernietigend moest worden aangepakt voordat hij de kans had om zelf toe te slaan. 
  De uitgangspunten van een top down geplande strategie en het inzetten van alle 
noodzakelijke middelen om de vijand te treffen, wisten de Amerikanen, in de oorlogen 
die zij in de twintigste eeuw voerden, toe te passen door hun toenemende economische 
en technologische superioriteit. 
 
De erfenis van de Amerikaanse manier van denken over strategie die in de krijgskunde 
dominant was, zien we eveneens terug in de eerste benaderingen over strategie in de 
organisatiekunde. Deze benaderingen werden in de Verenigde Staten in het begin van 
de jaren zestig op universiteiten als Harvard ontwikkeld en hadden grote invloed op het 
strategische denken. Vanaf ongeveer de tweede helft van de jaren zeventig kwam echter 
een aantal andere scholen op en werden de uitgangspunten van de eerdere scholen op 
zijn kop gezet. 
  Allereerst wees men er op dat veel van de bewust geformuleerde plannen helemaal 
nooit werden uitgevoerd of als dit wel het geval was ze vaak niet succesvol waren. Dit 
falen van strategische plannen werd in de nieuwe benaderingen echter niet in de 
schoenen geschoven van de „grondtroepen.‟ Gewezen werd voortaan ook naar de 
onmogelijkheid om het formuleren en uitvoeren van plannen volledig onder controle te 
houden. Zo constateerde men dat lang niet in alle gevallen de noodzakelijke informatie 
aanwezig of op tijd aanwezig was. Bovendien was de informatie vaak niet correct en nog 
dramatischer: de „onfeilbare‟ leiders maakten inschattingsfouten of namen beslissingen 
op irrationele gronden. 
  Veel plannen werden dan ook niet zo mooi, lineair en sequentieel uitgevoerd als op 
papier was uitgedacht. Belangrijke oorzaken hiervoor waren dat de veranderende 
context veel weerbarstiger was en veel grotere aanpassing van de plannen genoodzaakte 
dan waar vaak vooraf rekening mee werd gehouden. Verder was het in veel gevallen zo 
dat noch bij het formuleren en plannen van strategie noch bij de uitvoering „alle neuzen 
dezelfde kant op wezen.‟ Integendeel: verschil van inzicht over waar het met het 
gevoerde beleid heen moest en achterliggende belangentegenstellingen bleken eerder 
regel dan uitzondering. 
  Ten slotte zijn er nog twee nieuwe inzichten opgekomen die vooral voor mijn studie 
van groot belang zijn. In de eerste plaats heeft een groeiend aantal auteurs afstand 
genomen van het idee dat het denken over strategie en het uitvoeren daarvan zo 
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duidelijk van elkaar zijn te scheiden. Het succes van strategie is volgens deze benadering 
voor een groot deel niet alleen afhankelijk van de ideeën die er vanuit de top van een 
organisatie worden bedacht maar vooral ook van de uitvoering door de basis. Men stelt 
daarbij dat voor het succes van strategie niet alleen gebruik moet worden gemaakt van 
de resources van een organisatie maar dat een goed draagvlak binnen de organisatie 
feitelijk een voorwaarde is voor het uitvoeren van een strategie. 
  In de tweede plaats gaan sommige auteurs hierin zo ver dat zij stellen dat het draagvlak 
van een organisatie verantwoordelijk is voor het waardestelsel of de cultuur van een 
organisatie en dat het proces waarin strategie tot uiting komt in feite kan worden 
gelijkgesteld aan de manier waarop een cultuur zich binnen een organisatie manifesteert. 
Net zoals cultuur leidt tot aanpassingen aan externe omstandigheden en tegelijkertijd 
zorgt voor de noodzakelijke interne integratie geldt dit ook voor strategie. 
  Een punt dat dit verband tussen cultuur en strategie extra interessant maakt voor het 
onderzoek naar mijn stelling is dat uit studies blijkt dat culturele waarden binnen 
organisaties in belangrijke mate correleren met het culturele waardestelsel zoals zich dat 
op nationaal niveau manifesteert. 
 
Bij mijn analyse van de ontwikkelingen in de theoretische uitgangspunten in de leer van 
de internationale betrekkingen heb ik gekeken naar een viertal benaderingen. Deze zijn 
achtereenvolgens het (neo)realisme, de neoliberale institutionele school, het neomarxisme en ten 
slotte de benadering die bekend staat als het sociaal-constructivisme. 
  Het realisme kwam op in de periode van het Interbellum in de vorige eeuw. De 
uitgangspunten van deze benadering zijn dat anarchie, egoïsme en daaruit 
voortvloeiende conflicten en strijd de consequentie zijn van het ontbreken van een 
machtsmonopolie in de internationale verhoudingen. De enige manier voor een staat 
om veiligheid te garanderen is hetzij door het verkrijgen van totale hegemonie, hetzij 
door het zoeken naar een machtsevenwicht. De geschiedenis leert echter dat de eerste 
optie vrijwel onmogelijk is. Er zullen altijd krachten zijn die zich verzetten tegen de 
hegemonie van een staat en zulke pogingen zijn dan ook gedoemd om te mislukken. 

Blijft dus de tweede optie over: het voortdurend afwegen van de eigen veiligheid versus 
het maximaliseren van het nationale belang, zoals het verkrijgen van meer land of het 
benutten van economische kansen. Volgens de realisten kan geen enkele staat zich aan dit 
spel onttrekken. Niet meespelen heeft als consequentie dat de eigen nationale belangen 
door niemand worden behartigd en zo een prooi worden van een andere staat of staten. 
  Volgens de aanhangers van het realisme kan de vraag wie de strateeg is eenduidig 
worden beantwoord: De strateeg is een „statesman‟ die vanuit het belang van een 
„unified national government‟ objectieve doelen nastreeft. 
  Het realisme stelt verder dat het strategische proces verloopt volgens een vast patroon, 
waarbij duidelijk omschreven objectieve doelen met bijbehorende strategische opties 
worden geformuleerd. Die doelen en de bijbehorende uitvoering worden vervolgens 
afgezet tegen alternatieven. Van ieder scenario worden de kosten en baten met elkaar 
vergeleken en vervolgens de beste keuze uitgevoerd. 
  De realisten zijn niet alleen helder in hun uitgangspunt wie zij zien als de actor in het 
proces van strategisch denken en doen, ze zijn dit eveneens over de vraag welke 
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belangen ten grondslag liggen aan strategie. Deze belangen zien zij als national interests. 
De inhoud van wat als national interests moet worden gezien, komt volgens de realisten via 
een democratisch proces tot stand. De staat heeft het mandaat om die belangen zo goed 
mogelijk te verdedigen. De vraag hoe die belangen worden geformuleerd en of er 
eventueel discussie of strijd is over de inhoud van die belangen komt niet aan bod. De 
leer van de internationale betrekkingen houdt zich daar volgens de realisten ook niet mee 
bezig. 
 
De neoliberale benadering heeft als uitgangspunt dat staten middels supranationale 
instituties tot hetzelfde type van orde, gebaseerd op bindende afspraken, kunnen komen 
als op nationaal niveau tot stand is gebracht. De neoliberalen gaan hierbij uit van de 
gedachten van de verlichtingsfilosoof John Locke. Locke stelde dat mensen op 
vrijwillige basis in staat zijn tot een rechtvaardige samenleving te komen. De realisten 
daarentegen volgen meer de gedachtegang van de politieke denker Thomas Hobbes. 
Hobbes stelde dat in de menselijke verhoudingen slechts macht en afschrikking tot 
overwicht of evenwicht leiden. 
  De realisten en neoliberalen zijn het echter op veel punten met elkaar eens. De 
benaderingen hebben beiden als aanname dat bij het afwegen van de nationale belangen 
nettowinst en verlies tegen elkaar kunnen worden afgezet en dat winst en verlies ten 
goede komt of ten kosten gaat van de staat als eenheid. Alleen waar de realisten de 
problemen zien, gaan de neoliberalen uit van de mogelijkheden. 
  Toch voegt de neoliberale benadering van internationale betrekkingen twee voor mijn 
onderzoek interessante aannames toe. Allereerst zijn volgens de neoliberalen ook morele 
waarden de reden om tot doelstellingen van beleid te komen. Verder zijn dit soort 
gedeelde waarden volgens de neoliberalen ook op grensoverschrijdend niveau te vinden. 
Zo geloven de neoliberalen bijvoorbeeld dat staten die democratische en liberale principes 
hoog in het vaandel hebben alleen daarom al geen oorlogen met elkaar zullen voeren. 
Hier komen de neoliberalen dicht in de buurt van de ideeën over een gedeeld 
waardestelsel en nationale culturele identiteit als uitgangspunt achter strategische 
beleidsdoelen. 
  Het realisme en de neoliberale benaderingen laten ons echter met een aantal vragen 
achter. In de eerste plaats hebben beide benaderingen geen antwoord op de vraag over 
wiens belangen we het eigenlijk hebben als we spreken over national interests. In de 
tweede plaats geven beide benaderingen geen uitsluitsel over de vraag wie daarbij als 
actoren moeten worden gezien en hoe het proces van het formuleren van nationaal 
belang tot stand komt.  
 
De neomarxistische benadering houdt zich wel expliciet bezig met de 
belangentegenstellingen tussen de verschillende actoren zowel bínnen een natie als 
tussen naties. De neomarxistische traditie heeft daarbij niet de klassenstrijd als 
uitgangspunt van belangentegenstellingen, maar richt zich op de tegengestelde belangen 
die ontstaan tussen de verschillende nationaal en internationaal opererende fracties van 
het kapitaal bij de verdeling van de meerwaarde. 



352 
 

  De neomarxisten zien het proces van strategische besluitvorming als een strijd om de 
hegemonie tussen deze fracties of regimes van het kapitaal. De fractie of coalitie van 
fracties die de hegemonie bezit kan haar plannen formuleren en naar uitvoering daarvan 
streven. Deze regimes beperken zich daarbij niet tot hun nationale belangen. Ook 
grensoverschrijdend bestaan er gedeelde en tegengestelde belangen en komen er dus 
coalities tot stand. 
 
De modellen van de realisten, de neoliberalen en de neomarxisten bieden echter geen of 
nauwelijks ruimte om te kijken naar het handelen van actoren op basis van niet-
materiële belangen en het waardestelsel dat hieraan ten grondslag ligt. Het uitgangspunt 
van het sociaal-constructivisme biedt hierbij uitkomst. Volgens deze benadering heeft „wie 
we zijn gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we die belangen middels 
strategische besluitvorming proberen te realiseren.‟ 
  Het is overigens niet zo dat de sociaal-constructivisten claimen dat op waarden gebaseerde 
ideeën belangrijker zijn dan materiële belangen. De claim is alleen dat die belangen 
richting en draagvlak moeten krijgen binnen de sociale context waarin ze worden 
geformuleerd. 
  Dit uitgangspunt werpt een heel ander licht op de vermeende tegenstelling tussen het 
realisme en de neoliberale uitgangspunten. De wereldvreemde „morele waarden‟ of „idealen‟ 
van de neoliberalen zijn niets anders dan de binnen nationale identiteit vallende „ethiek‟ of 
„waarden‟. Buitenlandsbeleid doet in die zin niets anders dan invulling geven aan die 
waarden. Waarden staan dus niet los van de realiteit maar vertegenwoordigen die 
realiteit. 
 
 

8.2 Cultureel Waardestelsel 

 
Wie we zijn heeft blijkbaar gevolgen voor hoe we onze belangen definiëren en hoe we 
die belangen middels strategische besluitvorming proberen te realiseren. Om te weten 
wie we zijn moeten we ons richten op de inhoud van ons culturele waardestelsel. Net 
zomin echter als bij de materiële belangen overeenstemming is, zien we hier eveneens 
dat er conflicterende waardestelsels zijn. Een eenduidige invulling van national interests 
bestaat dan ook noch op basis van overeenstemming in materiële belangen noch op 
basis van waarden. De consequentie hiervan is dat de formulering van een strategisch 
beleid en de uitvoering daarvan altijd een proces is en de uitkomst is van interne en 
externe onderhandelingen. Dit brengt met zich mee dat we het idee dat strategie 
volledig gepland kan zijn en lineair en sequentieel kan worden uitgevoerd moeten laten 
varen. 
  Een verdere consequentie van de aandacht voor culturele identiteit als stuwende kracht 
achter strategische besluitvorming is dat we bij het formuleren van buitenlandsbeleid - 
en bij de speelruimte die men heeft bij de uitvoering daarvan - veel meer aandacht 
moeten besteden aan de steun en de legitimering die daarvoor door de basis van een 
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samenleving wordt gegeven. Het strategische besluitvormingsproces wordt dus niet 
alleen top down bepaald maar zeker ook bottom up beïnvloed. 
 
Er bestaan in de literatuur tientallen definities van cultuur. Ik ben bij mijn studie 
uitgegaan van de begripsbepaling van Edgar H. Schein. Schein stelt dat cultuur gezien 
moet worden als “a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 
problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered 
valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to these problems.” Ik heb deze definitie aangevuld met de opmerking van Florence 
Kluckhohn dat het bij het oplossen van externe problemen en het creëren van interne 
integratie wel gaat om “a particular point in time.” Deze kanttekening is van groot belang 
om dat er mee aangegeven wordt dat er verschillende krachten zijn die enerzijds belang 
kunnen hebben bij het in stand houden van cultuur en anderzijds juist bij het 
veranderen van cultuur. Vervolgens heb ik de verschillende aspecten waaruit deze 
definitie bestaat verder uitgewerkt. 
 
Het eerste punt dat naar voren komt in de definitie is dat het mede door een cultureel 
waardepatroon bepaalde sociaal handelen altijd is voorbehouden aan interactie binnen 
een groep. Er bestaat in de literatuur echter geen overeenstemming over de omvang van 
zo‟n groep of over de noodzakelijke maatschappelijke context waarin zo‟n groep 
opereert. De grootste groepseenheid die men in de literatuur aan cultuur toekent is die 
van een „civilisatie‟ of „beschaving.‟ Dit idee gaat allereerst voorbij aan de enorme 
verschillen die er binnen een bepaald gebied bestaan. 
  In de tweede plaats heeft zo‟n beschaving geen volkenrechtelijke, politieke en 
institutionele basis om op te treden. 
  En in de derde plaats is het een uitgangspunt dat vooral een ideologische functie heeft, 
namelijk de waarschuwing dat „ons‟ waardestelsel aangevallen wordt en dat „we‟ het 
recht hebben om ons te verdedigen. Dat laatste punt mogen we echter niet 
onderschatten en we zullen ook zien dat het als zodanig terugkomt in de formulering en 
legitimering van de War on terror. 
 
De eenheid die wel over politieke, juridische en militaire instituties beschikt, is de 
natiestaat. Het is deze groepseenheid die door vele auteurs als drager van culturele 
identiteit wordt gezien. Het argument luidt dat het politieke systeem wordt gedefinieerd 
vanuit staatsniveau en dat allerlei administratieve, juridische en socialiserende systemen 
op staatsniveau worden vastgesteld. 
  Bij het uitgangspunt dat de natiestaat overeenkomt met een eenduidig cultureel 
waardesysteem is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
  Allereerst is het gebaseerd op de aanname dat de natie gelijk valt met de staat. Het 
begrip natie refereert echter allereerst aan een gevoelde eenheid, wat in het Nederlands 
onder „een volk‟ wordt verstaan. Zo‟n gevoel deel uit te maken van een volk kan groter 
zijn dan de natiestaat. Het kan eveneens grensoverschrijdend zijn zonder dat er sprake is 
van een natiestaat. 
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  Ten slotte kan het gevoel deel uit te maken van een eenheid die anderen uitsluit binnen 
een natiestaat vallen, waarbij men zich dan niet of slechts ten dele één voelt met de 
overkoepelende natiestaat. 
 
Het tweede aspect van cultuur is dat cultuur in bepaalde periodes ook zin hééft. 
Immers: het bijbehorende waardestelsel levert een blauwdruk op om om te gaan met 
externe omstandigheden en zorgt daarbij voor sociale cohesie. Maar cultuur gééft ook 
zin. Mensen die elkaar helemaal niet kennen voelen toch dat ze bij anderen horen omdat 
zij aan dingen dezelfde waarden toekennen. Het idee van cultuur als zingevend brengt 
verder met zich mee dat culturen bestaan bij het zich afzetten tegen andere groepen met 
een afwijkend cultureel waardestelsel. Dit idee van anderen uitsluiten creëert enerzijds 
een gevoel van eenheid, maar kan ook omslaan in etnocentrisme en onverholen racisme. 
De waarden van de anderen zijn dan niet alleen minderwaardig, maar ook slecht en 
moeten in het meest extreme geval worden bestreden. 
 
Kluckhohn‟s aanvulling op de definitie van Schein is echter van belang: de oplossingen 
die culturele waarden geven en de interne integratie die tot stand wordt gebracht, gelden 
voor een bepaalde situatie. Als cultuur zin heeft zou het zich bij veranderingen ook aan 
moeten passen. Eén van de kernpunten in de discussie over culturele kernwaarden is 
hoe snel deze veranderen. In de eerste plaats is er een groep auteurs die stelt dat het 
ontstaan van cultuur ver teruggaat in het verleden en dat de ingeslepen patronen, de 
normen, waarden, praktijken en wat dies meer zij niet op korte termijn veranderen. 
  Tegenover deze benadering staat de stelling dat culturele waarden wel degelijk snel 
veranderen. Het uitgangspunt is hierbij dat culturele patronen stabiel zijn als de 
omstandigheden gelijk blijven, maar dat als een samenleving te maken krijgt met 
veranderingen, deze veranderingen hun weerslag hebben op culturele waarden. 
  Maar hoe snel passen culturele patronen zich aan? En wat zijn de oorzaken van 
dergelijke veranderingen? Naast economische groei kan in het algemeen gesteld worden 
dat snelle maatschappelijke ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht met 
aanpassingen van culturele patronen. 
 
Twee factoren spelen echter een rol bij het tegengaan van aanpassingen van het 
waardestelsel. Allereerst hebben mensen behoefte aan stabiliteit en continuïteit en 
bestaat er als zodanig een natuurlijke vertraging voor verandering.  
  Een tweede punt is dat het in stand houden van cultuur - in ieder geval voor bepaalde 
groeperingen – eveneens in materiële termen zin heeft. Deze machtsvraag wordt bij een 
discussie over cultuur vaak buiten beschouwing gelaten. 
  Mijn uitgangspunt is echter dat binnen een natiestaat verschillende groepen bestaan en 
dat die groepen eigen culturele waarden hebben. Deze afwijkingen zijn vervolgens terug 
te vinden in de politieke agenda die vanuit de diverse groepen naar voren wordt 
gebracht. Cultuur staat derhalve in directe relatie met belangen en macht en we moeten 
onderzoeken welke groepen we binnen een samenleving kunnen onderscheiden en 
onder welke omstandigheden een bepaald waardestelsel dominant wordt. 
 



355 
 

Een belangrijk punt is dat ik niet alleen van de top down-benadering uit ben gegaan. 
Hoezeer deze benadering ook relevant is, toch vertelt ze niet het hele verhaal. De 
beperking van de top down-benadering zit in het feit dat cultuur puur gezien wordt als de 
uitkomst van door de heersende klasse ingestelde instituties die in dienst staan van de 
belangen van die heersende klasse en eveneens door diezelfde heersende klasse volledig 
naar eigen behoefte kan worden gemanipuleerd. Minstens even belangrijk is echter om 
te zien dat in een samenleving of in een organisatie de invloed van de culturele waarden 
van de onderliggende klasse of groepen wel degelijk een rol speelt. 
  Deze bottom up-benadering is vooral uitgewerkt door antropologen die zich met 
geschiedschrijving en het vraagstuk van de macht bezighouden. Macht is volgens dit 
uitgangspunt in laatste instantie gebaseerd op het draagvalk van de meanings die het geeft 
en dat appelleren aan meanings is niets anders dan het appelleren aan culturele 
sentimenten. 
 
Uitgaande van de stelling dat culturele waarden blijkbaar van groot belang zijn als 
drijvende krachten achter sociaal handelen - en daarbij ook cruciaal zijn in het 
strategische besluitvormingsproces - heb ik aangegeven hoe we deze culturele 
fenomenen moeten bestuderen. 
  Waar de top down-benadering wat dat betreft een concreet onderzoeksobject oplevert, 
namelijk een studie van de elite, van hun doelstellingen en van hun uitingen, ligt dat 
complexer voor de bottom up-benadering. 
  De bottom up-benadering van het ontstaan van culturele waarden en normen legt veel 
meer de nadruk op het ontstaan van een cultureel waardestelsel door het sociale 
handelen van groepen uit de onderkant van de samenleving. Expliciete uitingen van 
doelstellingen zijn daarbij vaak afwezig. Noodgedwongen heb ik me bezig gehouden 
met generalisaties en is een groot deel van mijn analyse gebaseerd op duiding van 
culturele fenomenen. 
 
In de literatuur bestaan verschillende manieren om tot een indeling te komen van 
culturen. Zo zijn er diverse pogingen om typologieën te onderscheiden gebaseerd op 
een clustering van een aantal culturele fenomenen. Voor mijn studie zijn dergelijke 
indelingen conceptueel gezien niet bruikbaar. Ze zijn veel te grofmazig. 
  De antropologie en de sociologie kennen daarentegen eveneens een lange traditie om 
te komen tot een lijst van culturele kerndimensies of dilemma‟s waar iedere samenleving 
een antwoord op probeert te formuleren. Het probleem is echter dat er geen eenduidige 
lijst bestaat. Daarbij geldt dat er naast universele kerndimensies ook sprake kan zijn van 
cultuurspecifieke dimensies. Bij deze tegenstelling wordt vaak gerefereerd aan het 
verschil tussen de etic-benadering, die staat voor universeel voorkomende kerndimensies, 
versus de emic-benadering waarbij gerefereerd wordt aan cultuurspecifieke waarden. 
  Mijn uitgangspunt is dat ik in de eerste plaats het midden probeer te vinden tussen de 
etic en de emic-benadering. Zo zal ik gebruik maken van in de literatuur genoemde 
basisassumpties, maar alleen als ordenend principe. Tegelijkertijd zal ik de inhoud van 
deze basisaannames zoveel mogelijk concretiseren door me te concentreren op de 
historische context waarin ze zijn ontstaan en optreden. Mijns inziens zijn culturele 
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dimensies vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden juist omdat ze in combinatie met 
elkaar als patroon optreden. Het methodologische probleem van mogelijke overlap van 
verschillende dimensies neem ik voor lief. Dit probleem weegt volgens mij ook niet op 
tegen de grotere diepgang in analyse die juist door de verbijzondering en de beschrijving 
van de samenhang van de basisassumpties ontstaat. 
  In de tweede plaats zal ik een pragmatisch uitgangspunt hanteren. Ik zal niet alle 
cultuurkenmerken bestuderen. Allereerst is dit een onmogelijke opgave en bovendien 
ook niet van belang voor mijn onderzoek. Ik zal me richten op die culturele fenomenen 
die mijn inziens een rol hebben gespeeld in het door mij bestudeerde strategische 
besluitvormingsproces in de aanloop en het verloop van de War on terror. 
 
De eerste dimensie waar ik in mijn studie de nadruk op gelegd heb is die van 
individualisme. Ik heb in de eerste plaats gekeken naar individualisme als tegenhanger van 
in-group collectivisme. Bij deze kerndimensie komt de klassieke tegenstelling naar voren 
tussen het individu dat in verschillende uitingsvormen voor zichzelf opkomt versus het 
individu dat zich richt op de waarden die door een groep worden opgelegd. 
In de tweede plaats heb ik de tegenstelling individualisme versus institutioneel collectivisme 
bestudeerd. Deze tegenstelling is vooral in de Amerikaanse context interessant. Niet het 
individu dat zich ontrekt aan een groepsconsensus staat hier centraal, maar het individu 
dat niets wil weten van overheidsbemoeienis. 
De derde dimensie waar ik me op heb geconcentreerd is die van universalisme. Deze 
dimensie geeft volgens mij een cruciaal inzicht in de manier waarop in de Amerikaanse 
context over politiek strategische besluitvorming wordt nagedacht. 
De vierde dimensie die aandacht behoeft is die van de specifieke manier van denken over de 
werkelijkheid die kenmerkend is voor de Amerikaanse culturele identiteit. 
De vijfde dimensie die ik heb behandeld is die van machtsafstand en dan in het bijzonder 
van de acceptatie daarvan en hoe dat naar voren komt in de leiderschapscultuur binnen 
de Amerikaanse culturele identiteit. 
De zesde dimensie is die van actie- en taakgerichtheid versus relatiegerichtheid. 
De zevende dimensie van achievement en acription hangt hier nauw mee samen maar heb 
ik toch een eigen plaats toegekend in mijn onderzoek temeer omdat dit ook een 
verbijzondering is van de dimensie machtsafstand en van individualisme. Achievement 
staat voor doing en voor waardering voor zelf geleverde prestaties terwijl ascription een 
uiting is van toegewezen status door afkomst. 
De achtste dimensie die de revue passeert in mijn studie is die van masculiniteit. In het 
bijzonder ben ik hierbij geïnteresseerd in de manier waarop binnen de Amerikaanse 
samenleving met geweld wordt omgegaan. 
In de negende plaats heeft de manier waarop de Amerikanen met onzekerheid omgaan 
veel invloed gehad op de politieke besluitvorming tijdens de War on terror. 
De tiende dimensie waar ik me op heb gericht is die van tijd en ik ben nagegaan wat 
voor rol de invulling hiervan op het strategische besluitvormingsproces heeft gehad. 
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8.3 Theses over het Ontstaan en de Ontwikkeling van het Amerikaanse 
Culturele Waardestelsel 

 
In het derde deel van mijn studie heb ik gekeken naar de verschillende theorieën over 
het ontstaan van het Amerikaanse culturele waardestelsel. In grote lijnen zijn deze 
theorieën in drie hoofdcategorieën te verdelen. 
  In de eerste plaats zijn er de theorieën die stellen dat de culturele identiteit van de 
Amerikanen een erfenis is van de waardepatronen die door de eerste kolonisten uit hun 
land of regio van afkomst zijn overgebracht naar de Nieuwe Wereld. 
  Deze benadering wordt omschreven als de Germ-these. De hoofdstroming van deze 
Germ-these is wat ik de White Anglo-Saxon Protestant-these of Wasp-these noem. Deze variant 
gaat er van uit dat van alle verschillende waardepatronen die naar Amerika zijn 
overgekomen die van de blanke en Brits-protestantse kolonisten dominant zijn en 
feitelijke de basis hebben gelegd voor de culturele identiteit van het land. 
  Het uitgangspunt van deze these is verder dat de germs van de kolonisten van andere 
etnische afkomst zich, zeker in de eerste twee eeuwen, moeiteloos voegden in het 
culturele waardepatroon van de eerste Brits-protestantse pioniers. 
  In de eerste plaats heb ik gekeken naar de meest radicale versie van de Wasp-these. Deze 
claimt dat de Amerikaanse culturele identiteit vooral is te herleiden tot één van de Brits-
protestantse groepen die als kolonisten overkwamen naar de Nieuwe Wereld. Deze 
groep wordt volgens deze variant gevormd door de puriteinen die zich in de periode 
tussen 1620 en 1640 vooral in de noordoostelijke staten, bekend als New England, 
hebben gevestigd. 
  In de tweede plaats heb ik me gericht op de meer genuanceerde versie van de Wasp-
these. Deze these heeft ook aandacht voor de andere daaropvolgende kolonisatiegolven. 
  Zo vond de tweede kolonisatiegolf volgens deze these plaats tussen 1642 en 1675 en 
was gericht op Virginia en in tweede instantie op de latere staten Noord en Zuid 
Carolina. Deze kolonisatiegolf en de culturele identiteit die daaruit voort kwam, werd 
geleid door de zogeheten distressed cavaliers. Deze groep van veelal adelijke afkomst had 
in deBurgeroorlog de zijde van koning Karel 1 gekozen. 
  De derde golf is de emigratiegolf van de quakers die zich in de periode tussen 1675 en 
1725 in de latere staten New Jersey, Delaware en Pennsylvania vestigden. 
  De vierde golf speelde zich af tussen 1717 en 1775 toen nieuwe kolonisten, 
voornamelijk uit het Noorden van Engeland, Schotland en Ulster, naar de Nieuwe 
Wereld trokken. Kenmerkend was dat deze kolonisten, op zoek naar nieuw en eigen 
land, doortrokken naar de nog niet eerder ontgonnen gebieden in de eerder gestichte 
staten, zoals onder andere in Virginia en de staat New York of nieuwe staten stichtten, 
zoals Kentucky, Tennessee en later Ohio, Indiana en Illinois. 
 
  De extreme variant van de Wasp-these heeft grote invloed gehad. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gerefereerd aan de invloed van deze puriteinen op de ontwikkeling van de 
christelijke geloofsbeleving in de Verenigde Staten en de daaraan verwante culturele 
waarden. De invloed van de puriteinse culturele waarden beperkte zich volgens een 
groot aantal auteurs niet tot religieuze kwesties maar is volgens hen op alle niveaus van 
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het maatschappelijke en economische leven terug te vinden. Meer specifiek wordt ook 
de intellectuele invloed van de puriteinen op de culturele identiteit van de Amerikanen 
beschreven. 
  Er dient echter zeker een nuancering te worden gemaakt bij de status van deze eerste 
kolonisten. Zo werd Plymouth Plantation, in 1620 gesticht door de eerste puriteinse 
pioniers, door tijdgenoten en historici lange tijd gezien als slechts één van de vele 
geslaagde of minder geslaagde pogingen tot het stichten van een permanente 
nederzetting op het grondgebied van de huidige Verenigde Staten. 
  De invloed van de tweede groep puriteinen, die zich onder leiding van John Wintrop 
tussen 1629 en 1640 in Massachusetts vestigden, op de culturele identiteit is 
aantoonbaar veel groter. Dit komt in de literatuur duidelijk naar voren. Zelfs nadat in de 
twintigste eeuw andere theses opkwamen en vanaf de jaren vijftig meer revisionistische 
benaderingen de boventoon voerden, was de Wasp-these de visie die middels 
schoolboeken verschillende generaties Amerikanen het idee heeft gegeven dat „de 
grootsheid van Amerika vooral op het conto van de blanke en merendeels Brits-
protestantse kolonisten moest worden bijgeschreven. 
  Maar ook op de vermeende dominante invloed van de puriteinen uit Massachusetts op 
de culturele identiteit van de Verenigde Staten is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
Zo komt uit de literatuur naar voren dat er niet sprake is van één vorm van puritanisme, 
maar dat de stroming uit diverse subgroepen bestond, waarbij lang niet iedereen 
Wintrop en zijn volgelingen onvoorwaardelijk steunde. 
  In de tweede plaats waren er in New England ook nog vele andere kolonisten die 
helemaal geen overwegend religieuze motieven hadden om een nieuw leven op het 
nieuwe continent te beginnen. 
  Het is dan ook zeker niet zo dat „the city upon the hill‟ een toonbeeld was van politieke 
eensgezindheid. Integendeel. 
  Aan de invloed van de kolonisten uit het Zuiden op het ontstaan van de culturele 
identiteit van de Verenigde Staten is lange tijd minder aandacht besteed. Het Zuiden en 
dan vooral de mentaliteit uit het Zuiden stond in de twintigste eeuw in academische 
kringen voor het slechtste dat de Verenigde Staten te bieden had. 
  Dit beeld van het Zuiden, als marginaal of afwijkend van de norm, dient echter te 
worden genuanceerd. Een eerste punt dat daarbij gemaakt kan worden is dat het Zuiden 
tot zeker aan het begin van de 19de eeuw niet als zodanig werd gezien en dat een groot 
deel van de founding fathers van de nieuwe natie uit het Zuiden afkomstig waren. 
  Bovendien moet niet de voluntaristische orde van de puriteinen als normaal worden 
gezien, maar juist de relatieve chaos van Virginia in het Zuiden. Een belangrijk punt 
hierbij is ook dat niet de cultuur van de elite van de distressed cavaliers bepalend was voor 
het ontstaan van de culturele identiteit van het Zuiden maar veel eerder de culturele 
patronen van de sociale onderklassen. 
  De expansie van de zuidelijke culturele identiteit naar het Westen en het Zuidwesten 
kunnen we evenmin toeschrijven aan de aristocraten. Hoe verder we van de kust komen 
hoe rauwer de culturele identiteit wordt. Als we de gevolgen hiervan projecteren op de 
regionale invloed van de zuidelijke cultuur moeten we in ieder geval stellen dat in het 
Zuiden en Zuidwesten - met uitzondering van de kustgebieden ten zuiden van Maryland 
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tot aan de grens van Florida - de distressed cavaliers-mentaliteit veel minder sterk is dan 
veelal wordt aangenomen. 
  De waarden en normen van de quakers zijn op veel gebieden terug te vinden in wat 
men doorgaans ziet als kenmerkend voor de Amerikaanse culturele identiteit. De 
paradox is echter dat de directe invloed van de quakers op de politieke besluitvorming 
veel minder prominent is dan die van de andere grote kolonisatiegolven. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat de quakers zich sinds 1756 formeel hadden 
teruggetrokken uit het bestuur van de door hen gestichte kolonie Pennsylvania. De 
gematigde quakers en ook maatschappelijk succesvolle quakers gingen daarna deels op 
in de mainstream van het Amerikaans religieus pluralisme. De meer dogmatische quakers 
conformeerden zich met het toenemende evangelisme dat vooral in de 19de eeuw een 
belangrijke invloed op de culturele identiteit van de Verenigde Staten uitoefende. De 
culturele identiteit van de quakers is derhalve vooral ook doorgedrongen tot de 
religieuze grassroot-bewegingen in de Verenigde Staten. 
  Opvallend is dat aan de invloed van de traditionele volksaard van de Schotten en Ieren 
uit Ulster lange tijd niet zo‟n aandacht is besteed. Maar juist hun specifieke culturele 
waardestelsel heeft grote invloed uitgeoefend op de Amerikaanse culturele identiteit. De 
invloed van deze presbyteriaanse kolonisten uit Schotland en Noord-Ierland is vooral 
zo interessant door de massaliteit van hun emigratiegolf vergeleken met die van de 
puriteinen, de distressed cavaliers en de quakers. Bovendien ging het bij deze groep niet 
hoofdzakelijk om een elite, maar om gewone mensen die primair kwamen om hun 
levensomstandigheden te verbeteren. Ten slotte is het juist deze groep die 
verantwoordelijk is voor de expansie naar het Westen. Het is dan ook overwegend het 
waardestelsel van deze groep dat een dominante rol zal vervullen bij de ontwikkeling 
van de culturele identiteit op het Noord-Amerikaanse Continent. 
 
Naast de invloed van de germs van de eerste vooral Brits-protestantse kolonisten heb ik 
ook gekeken naar de invloed van de etnische groeperingen die niet van Britse afkomst 
waren. Hierbij zijn vier categorieën te onderscheiden. 
   Allereerst waren er natuurlijk de inheemse Indianen. Hun invloed op de culturele 
identiteit wordt vaak verwaarloosd, maar is volgens hedendaags onderzoek groter dan 
vroeger werd verondersteld. 
  In de tweede plaats is er de invloed van de Afrikaans-Amerikaanse slaven. Hierbij geldt 
net als bij de Indianen dat lange tijd in de literatuur weinig tot geen aandacht is besteed 
aan de invloed van hun eigen cultuur op de ontwikkeling van de Amerikaanse culturele 
identiteit. Ook hier speelt mee dat men daar tegenwoordig genuanceerder naar kijkt. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld zien dat in de manier van het beleven van religie bij de 
evangelistische en fundamentalistische groeperingen veel elementen zijn terug te vinden 
die oorspronkelijk bij de Afrikaans-Amerikanen vandaan komen. 
  In de derde plaats zijn er de kolonisten van Spaans-Mexicaanse afkomst, die zich deels 
al voor de eerste Britse kolonisten op het continent hadden gevestigd. 
  In de vierde plaats is er de groep wel blank en westerse kolonisten die grotendeels ook 
protestants waren. De invloed van deze vooral Duitse, Franse, Nederlandse en Zweedse 
kolonisten op de ontwikkeling van de culturele identiteit verdient zeker de nodige 
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aandacht. En last but not least is er de groep Joodse pioniers, die niet het christelijke 
geloof aanhingen, maar zeker ook invloed heeft uitgeoefend op het ontstaan van de 
Amerikaanse culturele identiteit. 
 
De tweede categorie theorieën heb ik de Interactie-these genoemd. Hierbij zijn drie 
varianten te onderscheiden. 
  De eerste these is de zogeheten Frontier-these. De kern van de Frontier these is dat de 
Amerikaanse culturele waarden alleen begrepen kunnen worden door oog te hebben 
voor de invloed van de nieuwe omstandigheden waarmee de Amerikaanse pioniers 
geconfronteerd werden op het Noord-Amerikaanse continent. 
  Bij de Frontier-these zijn meerdere kritische kanttekeningen te plaatsen. Het is vooral 
veelzeggend dat de Frontier-these wordt geformuleerd op het moment dat het 
Amerikaanse Bureau van de Census, in 1890, officieel verklaarde dat er in de Verenigde 
Staten geen frontier volgens de officiële definitie meer bestond. De Frontier-these 
suggereert daarbij dat de Amerikaanse culturele identiteit gevormd is zonder dat de 
enorme stroom nieuwe immigranten die in de periode daarna naar de Verenigde Staten 
kwamen daar aan hebben bijgedragen. Deze immigranten konden ook geen claim 
leggen op die Amerikaanse culturele identiteit en hadden zich feitelijk maar aan te 
passen.  
  De kanttekeningen bij de Frontier-these laten echter onverlet dat een aantal punten van 
deze these en de mythe en de narratives die om dit begrip werden geweven interessante 
inzichten geven op de manier waarop de Amerikaanse culturele identiteit vorm heeft 
gekregen. 
  In de eerste plaats leverde de steeds verder opschuivende frontier de psychologisch 
ongekende mogelijkheid op om keer op keer opnieuw te beginnen en om nieuwe dingen 
te ondernemen. Bovendien fungeerde de frontier als een „safety valve‟ die in werking trad 
als de druk van de bevolkingsgroei te groot werd. 
  In de tweede plaats is het belangrijk om te zien dat veel Amerikanen zeer positief 
stonden en staan tegenover de uitkomst van de Amerikaanse identiteit als gevolg van de 
ervaringen in de frontier. De frontier legde volgens veel auteurs de basis voor typische 
Amerikaanse culturele kenmerken als directe democratie en civil society. Zo heeft de 
Frontier-these een enorme invloed gehad omdat deze benadering een beeld schept van de 
Amerikaanse culturele identiteit zoals de Amerikanen zichzelf graag zien. Het is hierbij 
dan ook niet zozeer de vraag of de Frontier-these zo waar is, maar vooral dat waar de 
these voor staat als zo waar wordt gevoeld. 
  In de derde plaats biedt een gematigdere vorm van de Frontier-these de mogelijkheid om 
deze te verbinden met de andere verklaringsmodellen voor de Amerikaanse culturele 
identiteit, zoals de Germ-these. De frontier-mentaliteit correleert bijvoorbeeld in belangrijke 
mate met de cultuurkenmerken van de Schots-Ierse, vooral armere kolonisten en de 
latere kolonisten van niet-Brits-protestanse afkomst. In die zin ontstaat een dominante 
culturele identiteit die een synthese is tussen enerzijds de germs van de vooral Schots-
Ierse kolonisten en anderzijds de culturele identiteit die ontstaat door de nieuwe 
omstandigheden en door de invloed van andere niet-Britse kolonisten en immigranten. 
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  Deze culturele identiteit wordt in de literatuur aangeduid met die van de backwoodsmen. 
Dit is een belangrijk punt om vast te houden. Niet alleen waren deze backwoodsmen in 
aantal veel dominanter dan de leden van de andere drie kolonisatiegolven, ze waren ook 
van veel lagere sociale komaf en niet alleen van Britse afkomst. Bovendien was 
idealisme gebaseerd op religieuze bevlogenheid zeker niet het eerste motief om zich te 
vestigen op het nieuwe continent. 
 
De tweede variant binnen de categorie van de Interactie-these is de zogeheten Migratie-these. 
De eerste benadering van het fenomeen van migratie ontstond in de laatste decennia 
van de 19de eeuw. In die periode werd de invloed van de nieuwe stroom immigranten op 
de maatschappelijke verhoudingen duidelijk voelbaar. Het vraagstuk van assimilatie dat 
dit met zich meebrengt zijn de belangrijkste onderwerpen die hierbij aan bod kwamen. 
  De Migratie-these is vooral van belang voor het idee dat de Amerikaanse culturele 
identiteit het resultaat is van de versmelting van de verschillende etnische bloedgroepen 
die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de samenstelling van de bevolking van de 
Verenigde Staten. Dit proces van assimilatie laat zich echter niet zo eenvoudig duiden 
als op het eerste gezicht lijkt. De vraag is namelijk wie zich precies aan wie heeft 
aangepast en vooral onder welke condities dat heeft plaatsgevonden. 
  Verreweg de meest gebruikte metafoor om de invloed van assimilatie van de 
immigranten te beschrijven op de culturele identiteit is die van de melting pot of 
smeltkroes. De metafoor van de melting pot kent verschillende varianten met 
verschillende aannames. 
  In de eerste plaats zijn er de theorieën die stellen dat de melting pot waarover wordt 
gesproken een duidelijke Brits-protestants karakter heeft. Anders gezegd: de Brits-
protestantse cultuur was al dominant, bleef ook dominant en moest ook dominant 
blijven. Andere cultuurkenmerken die overkwamen met de immigranten zijn volgens 
deze benadering opgegaan in de Brits-protestantse cultuur. 
  In de tweede plaats zijn er de opvattingen die stellen dat de niet-Britse 
immigrantenstromen wel degelijk hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van 
de Amerikaanse culturele identiteit. Zo wordt gesteld dat de eerdere Brits-protestantse 
kolonisten en de oudere immigrantengroepen uit Noord- en West-Europa redelijk 
geruisloos in elkaar zijn overgevloeid en samen de nieuwe culturele identiteit hebben 
vormgegeven. Het onderscheid tussen de Britten en de andere Nordic Europeanen was 
volgens dit uitgangspunt niet zo groot. Allen behoorden tot de groep white Kaukasians, 
die al sinds het begin van de Verenigde Staten in aanmerking kwam voor burgerrechten. 
Problematischer lag het bij de vermenging van de andere etnische groeperingen die niet-
Brits, blank of protestants waren, zoals de Chinezen, die al in 1882 als ongewenste 
immigranten werden bestempeld. Ook het samengaan van de verschillende 
godsdiensten in een cultureel waardestelsel verliep niet zo soepel. Zo duurde het tot na 
de Tweede Wereldoorlog tot men ging spreken over het „joods-protestants-katholieke 
culturele erfgoed‟ als basis voor de Amerikaanse religieuze identiteit. 
 
De tweede benadering van de Migratie-these richt zich op de historische context van 
migratie van grote groepen mensen door de hele geschiedenis van de Verenigde Staten 
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heen. Deze benadering komt op vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw als onder 
invloed van wereldsysteemtheorieën de migratie van mensen als integraal onderdeel van 
een groter historisch proces wordt benaderd. 
  Volgens de aanhangers van deze variant van de Migratie-these wordt de migratie van 
grote groepen gezien als een soort oerproces waarbij centraal staat dat mensen vrijwillig 
of gedwongen zich daar vestigen waar de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. 
Lang niet iedereen kwam echter „vrije wil‟ en ideeën over vrijheid en de Verenigde 
Staten als „het nieuwe paradijs‟ moeten volgens de aanhangers van de Migratie-these 
gezien worden als verkooppraatjes om mensen over te halen zich op het nieuwe 
continent te vestigen. Hiermee wordt aangegeven dat het voluntaristische karakter van 
de Amerikaanse samenleving dient te worden gerelativeerd. Het is niet zo verwonderlijk 
dat tegen de achtergrond van dit als overweldigend historisch fenomeen beschreven 
proces van migratie, de exodus van „slechts‟ 20.000 puriteinen uit Engeland niet als zo 
alles bepalend voor de culturele identiteit van Amerika wordt gezien. 
  Verder heeft de Migratie-these oog voor de complexe interactie tussen de verschillende 
betrokken groepen met ieder hun eigen culturele patronen. Daarmee beweert deze these 
ook dat de Amerikaanse culturele identiteit niet als exclusief Brits en protestants kan 
worden gezien, maar het resultaat is van de hierboven beschreven interactie. 
  Ten slotte beantwoorden de aanhangers van deze variant van de Migratie-these de vraag 
„wie verantwoordelijk is voor de vorming van de culturele identiteit‟ door te stellen dat 
dit vooral ook de arme kolonisten zijn en niet alleen de elite van de Oostkust.  
 
  De derde variant is wat ik onder de Moderniserings-these versta. Als uitgangspunt geldt bij 
deze these dat cultuur niet statisch is, maar dat we ons moeten richten op de 
wisselwerking tussen enerzijds economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
als resultaat van het kapitalistische wereldssysteem en anderzijds het ontstaan van een 
culturele identiteit. De analyse volgens de Moderniserings-these levert belangrijke inzichten 
op in de manier waarop de Amerikaanse culturele identiteit zich heeft ontwikkeld. 
  In de eerste plaats kan worden gesteld dat de wisselwerking tussen de economische 
context en de culturele identiteit volgens de Moderniserings-these zelfs het fundament heeft 
gelegd voor invulling van religie en de politieke verhoudingen die bepalend waren voor 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd in de 18de eeuw. Zo wordt in de literatuur 
aangegeven dat veel van de nieuwe kolonisten in de periode voor de 
Onafhankelijkheidsoorlog een welvaartsniveau hadden bereikt waarvan ze voorheen 
alleen hadden kunnen dromen. Deze kolonisten waren niet van plan die materiële 
welvaart weer in te leveren. De Engelse maatregelen om de belasting te verhogen 
leidden uiteindelijk tot de Onafhankelijkheidsoorlog. Idealisme, ideologie evenals 
godsdienstige motieven speelden daarbij slechts een ondergeschikte rol. 
  Verder laat de Moderniserings-these zien dat de economische ontwikkelingen in het 
Zuiden tot heel andere culturele patronen hebben geleid dan in het Noorden. 
  Ten slotte kunnen we constateren dat de verschillende manieren waarop de 
verstedelijking zich in het Noorden en Zuidwesten heeft gemanifesteerd volgens totaal 
andere patronen is gegaan en dat deze afwijkingen grote verschillen in culturele waarden 
met zich mee hebben gebracht. 
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De derde categorie theorieën stelt dat de culturele waarden waarvoor de Verenigde 
Staten staan het resultaat zijn van een groter plan. Een plan dat zelfs als laatste fase van 
de culturele geschiedenis kan worden gezien. Ik heb deze categorie in algemene termen 
de Manifest Destiny-these genoemd. Deze Manifest Destiny-these kent drie hoofdvarianten. 
  In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de Verenigde Staten begonnen zijn als 
religieus experiment en dat de waarden die daarbij een rol speelden fundamenteel zijn 
voor de Amerikaanse culturele identiteit. Deze these heb ik de Providential History-these 
genoemd. 
  De tweede variant is de zogeheten Verlichtings-these. Het belangrijkste element van het 
verlichtingsdenken zoals dat in de Verenigde Staten dominant is, wordt gekenmerkt 
door het uitgangspunt dat de waarden die het fundament vormen van culturele identiteit 
van de Verenigde Staten self-evident zijn. 
  De derde variant is de Sociaal-Darwinisme-these. Het uitgangspunt van deze these is dat er 
een natuurlijke rangorde bestaat in culturele waardesystemen en dat het waardestelsel 
dat in de Verenigde Staten dominant is superieur is aan ieder ander systeem. 
 
  We kunnen een aantal conclusies trekken uit de ontwikkeling van de religiositeit in de 
Verenigde Staten en de gevolgen die dit heeft voor de ontwikkeling van de nationale 
Amerikaanse culturele identiteit en het proces van strategische besluitvorming. Zo zien 
we in de eerste plaats dat de opeenvolgende religieuze Great Awakenings de Verenigde 
Staten weliswaar tot een christelijke natie hebben getransformeerd, maar dat terwijl de 
traditionele christelijke gemeenschappen, zoals de puriteinen, de presbyterianen en de 
episcopalen in het Noordoosten in hun geloofsovertuiging overwegend steeds rationeler 
en wereldlijker werden de grassroot-invulling van religie in de frontier-regio‟s van het 
Midwesten en Zuidwesten steeds anti-intellectualistischere, emotionelere en 
evangelistischere trekken kreeg. We kunnen dan ook stellen dat het niet zozeer de Britse 
elite was die de belangrijkste stempel op de Amerikaanse religiositeit en de Amerikaanse 
normen en waarden die daaruit voortkomen hebben gedrukt, maar veeleer de grote 
massa kolonisten en latere immigranten. 
  Een tweede observatie is dat de overgang in uitgangspunten die dominant werden in 
het buitenlandsbeleid in grote mate parallel liep met de verandering van de christelijke 
culturele identiteit in de Verenigde Staten van puriteins, presbyteriaans en anglicaans 
naar een dominant grassroot-evangelistisch culturele identiteit, zoals vertegenwoordigd 
door de christelijke gemeenschappen als de Southern Baptist Church, de 
pinkstergemeenschappen en de jehova-getuigen. De Verenigde Staten hebben zich 
daarbij ontwikkeld van een promised land tot een crusader state. 
  De consequentie van de verandering in dit denken is dat bij de strategische 
besluitvorming ten aanzien van buitenlandsbeleid de Verenigde Staten zich niet alleen 
het recht maar zelfs de plicht toeëigenen om in de internationale orde op te treden. 
  Als we kijken naar de invloed van het verlichtingsdenken als variant van de Manifest 
Destiny van de Verenigde Staten kunnen we constateren dat de meer intellectuele 
varianten van het verlichtingsdenken en de daaraan gerelateerde meer rationele en 
wereldlijke geloofsinvullingen vooral het domein waren van de elites in de traditionele 
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koloniën van de Noordoostkust. De evangelistische varianten van religiositeit en de 
populistische invulling van door het verlichtingsdenken opgekomen culturele 
basisassumpties trokken mee met de exodus van mensen die in de achttiende eeuw en 
negentiende eeuw het achterland van de nieuwe koloniën introkken op zoek naar 
nieuwe vestigingsplaatsen. 
  Ten slotte kunnen we zien dat de ideeën over lotsbestemming, de impliciete 
grootsheid van de Verenigde Staten en de morele superioriteit van haar culturele 
identiteit, die sterk naar voren komt in het Sociaal-Darwinisme, een „raw political force‟ 
zijn geworden. De conclusie hierbij is dat beleidsmakers deze „raw polical force‟ hebben 
weten te mobiliseren en de legitimiteit van hun optreden aan de in brede lagen van de 
bevolking gevoelde meanings voor de achterliggende ideeën te danken hebben. 

 
 

8.4 Invulling van de Culturele Kerndimensies 

 
De in mijn studie behandelde theses over het ontstaan van het Amerikaanse 
waardestelsel leveren allemaal een bijdrage aan de verklaring voor de manier waarop in 
de Amerikaanse culturele identiteit invulling wordt gegeven aan culturele kerndimensies. 
Ik heb me zoals eerder aangegeven beperkt tot die kerndimensies die mijns inziens een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het proces van strategische besluitvorming tijdens de 
aanloop en het verloop van de War on terror. 
  De hoge mate van individualisme wordt in de literatuur als meest kenmerkend voor de 
Amerikaanse culturele identiteit gezien. Bij het ontstaan en de invulling van deze 
kerndimensie wordt dan vaak gewezen op de invloed van de puriteinen. Bij de relatie 
tussen individualisme en de puriteinse culturele traditie moet echter een aantal 
kanttekeningen worden geplaatst. Zo dienen we het idee dat de relatie tot God een 
individuele ervaring is - en dat deze vorm van individualiteit in de Verenigde Staten is 
terug te voeren op het puriteinse geloof van Wintrop en zijn volgelingen - te nuanceren. 
Bij de puriteinen was het uitgangspunt allerminst dat het individu zich kon beroepen op 
een persoonlijke band met God. Dat God een individu als uitverkorene zag, was 
volstrekt willekeurig en werd pas officieel als een Goddelijke openbaring door de 
eerdere uitverkorenen, de saints, werd bevestigd. 
Individuele vrijheid en afwijkend gedrag, zeker waar het ging om de interpretatie van de 
Bijbel, werden evenmin allerminst op prijs gesteld. Andersdenkende werden vervolgd, 
verbannen of gedwongen zich aan te passen. 
  Het idee over de mens als individu en het individualisme dat daar uit voortkomt heeft 
binnen de Amerikaanse context veel te maken met de relatie die de mens heeft ten 
aanzien van de natuur. Die natuur was voor de Amerikaanse kolonisten in directe zin 
bedreigend en stond voor de tegenstelling tussen de mens in zijn natuurlijke staat en de 
mens die controle had over zijn dierlijke instincten. Puriteinen zochten dan ook geen 
harmonie met de natuur; de natuur was er juist om overheerst te worden. 
Dit uitgangspunt, van strijd tegen de natuur, trok ook een zware wissel op de houding 
van de puriteinen ten opzichte van de Indianen, de verpersoonlijking van de wildernis. 
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Niet alleen de natuur moest worden getemd of vernietigd: dit gold ook voor de 
Indianen. De houding van de Amerikanen ten opzichte van de vijand krijgt in deze 
context een heel wrange Bijbelse betekenis mee: alleen de dode vijand staat garant voor 
het behoud van het zielenheil van de Amerikaanse soldaat. 
  De distressed cavaliers uit Virginia hadden eveneens een speciale invulling van het begrip 
individualisme. Individualisme en individuele vrijheid bestond er bij deze elite uit dat 
„sommigen het recht hadden om te regeren over anderen.‟ 
  In hun opvatting over individualisme weken de quakers eveneens af van de puriteinen. 
De quakers gingen wel uit van een persoonlijk band van het individu met God. Deze 
houding was cruciaal voor de quaker-opvattingen en werd tot in de uiterste 
consequentie nageleefd. 
  De kolonisten uit het Noorden van Engeland, Schotland en Ulster kenden een eigen 
invulling van individualisme. Individualisme stond bij deze kolonisten in dienst van self-
reliance en elbow room. Typerend voor hun invulling van individuele vrijheid was verder 
dat de groep kolonisten een centraal gezag nauwelijks accepteerden. 
  Bijna alle auteurs die zich bezighouden met de Amerikaanse culturele identiteit kennen 
bij de hoge score voor individualiteit van de Amerikanen een belangrijke rol toe aan de 
context van de frontier. In die frontier was individualisme een vereiste om te overleven. 
Het duidde op actiegerichtheid, controle over de omstandigheden hebben, creativiteit, 
ondernemerschap, leiderschap en de trots om niet te buigen voor autoriteit. 
  Zowel in de context van de frontier als in traditionele houding van de Schots-Ierse 
kolonisten zien we een grote afkeer van de invloed van de staat. Terwijl men wel in-
group collectivisme accepteert, is dit anders voor institutioneel collectivisme: men haat 
iedere vorm van overheidsingrijpen. 
 
Het is opvallend dat het individualisme van de Amerikaanse samenleving door de komst 
van verschillende etnische groeperingen niet lijkt te zijn aangetast. De literatuur voert 
hier verschillende redenen voor aan. 
  In de eerste plaats kwamen veel immigranten al als individu of slechts met de eigen 
gezinsleden naar de Nieuwe Wereld. Historisch gegroeide collectiviteit had men vaak 
gedwongen of vrijwillig achtergelaten. 
  In de tweede plaats was het juist ook een individualistische opstelling die men van 
nieuwelingen verwachtte. 
  Bovendien kwamen de meeste immigranten naar de Verenigde Staten om hun 
levensomstandigheden te verbeteren en in die zin pasten zij zich probleemloos aan bij 
het Amerikaanse credo van de op individuele vrijheid gebaseerde pursuit of happiness. 
 
De invulling van individualisme is eveneens sterk beïnvloed door het 
verlichtingsdenken. Zo sloot het verlichtingsidee dat het individu de plicht had om de 
natuur te temmen en te exploiteren en zich zelf daarbij de opbrengsten toe te kennen 
bijna naadloos aan bij de eerder genoemde puriteinse culturele traditie. 
  Een tweede punt dat fundamenteel is voor de invulling van individualisme, zoals dat 
voorkomt uit het verlichtingsdenken, is de stelling dat Amerika het land is waar mensen 
uit vrije wil naar toe zijn gegaan. Amerika vertegenwoordigt in die opvatting de 
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mogelijkheid om „opnieuw te beginnen.‟ Dit bieden van mogelijkheden werd daarbij 
ingevuld door het credo van het nastreven van de eigen pursuit of happiness. Deze pursuit 
of happiness manifesteerde zich in de context van de frontier, waarin de kolonisten ook 
voortdurend het gevaar liepen om alles wat ze hadden opgebouwd weer kwijt te raken, 
vooral in het verkrijgen en in bezit houden van privébezit. Privé-bezit stond daarbij niet 
alleen voor materiële vooruitgang, het liet ook zien wat iemand was of was geworden. 
 
De overwegend armere, latere immigranten hadden eenzelfde invulling van de pursuit of 
happiness: ook hun „Amerikaanse droom‟ bestond uit het vechten voor een beter leven, 
en het verkrijgen en tot iedere prijs verdedigen van privébezit. 
 
De invulling van de dimensie universalisme is mijns inziens cruciaal voor de manier 
waarop in de Amerikaanse context strategische besluitvorming wordt geformuleerd en 
gelegitimeerd. 
  Volgens veel auteurs is er een direct verband tussen de Amerikaanse uiting van 
universalisme en de puriteinse culturele erfenis. De geloofsbelijdenis van de puriteinen 
speelt hierbij een belangrijke rol. In de literatuur komt naar voren dat de puriteinen de 
overtuiging hadden dat zij „de nieuwe martelaren‟ waren en „de joden hadden opgevolgd 
als het volk dat was uitverkoren om een nieuw land te scheppen.‟ Puriteinse leiders, 
zoals John Wintrop, lieten zich ook duidelijk in dergelijke Bijbelse termen uit. Het 
universalisme komt hierbij vooral tot uiting in het denken in termen van „redeeming us and 
reforming them.‟ Redeeming us staat hierbij voor het streven om het vaste geloof in de eigen 
waarheid binnen de eigen groep voordurend te bestendigen en reforming them voor de 
heilige plicht die men heeft om de buitenstaanders goedschiks of kwaadschiks van die 
waarheid te overtuigen. Redeeming us heeft als consequentie dat de in-group door 
disciplinering en scholing bij elkaar moet worden gehouden. De paradox is echter dat 
des te strakker men aan de eigen waarheid vasthoudt, des te eerder er binnen de groep 
afsplitsingen plaatsvinden. 
  Ook is er door deze tegenstelling voortdurend behoefte aan een vijand. De manier 
waarop de Amerikanen tegen die vijand aankijken, staat daarbij volledig in het teken van 
de tegenstelling good against evil. De Duivel is in deze gedachtegang degene die de vijand 
inspireert tot zijn daden en zo is er ook sprake van just wars versus unjust wars. Niet alleen 
bestaat er geen twijfel dat God is on our side en dat us de just wars vechten. De vijand heeft 
evenmin oprechte motieven, is niet te vertrouwen en heeft als strijder in dienst van het 
Kwaad ook geen rechten. 
  Het waardestelsel van de leden van de andere kolonisatiegolven werd in mindere 
bepaald door universalistische uitgangspunten. De van individualisme afgeleide ideeën 
over persoonlijke vrijheid van de elite van Virginia kwamen echter sterk overeen met 
universalisme. Het zijn „the guardian angels‟ die de Britten - en dan in dit geval de van 
Britse afkomst zijnde distressed cavaliers - het recht gaven „to rule the waves.‟ 
  De overwegend presbyteriaanse Schots-Ierse kolonisten ten slotte hadden eveneens 
vast omlijnde ideeën over de invulling van goed versus kwaad. Zo kenden deze pioniers 
in hun houding ten opzichte van de vijand geen grijstinten. De vijand moest volledig 
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worden vernietigd voordat hij zelf gevaarlijk kon worden en alle middelen waren daarbij 
toegestaan. 
  Universalisme als basis van het verlichtingsdenken heeft eveneens grote invloed gehad 
in de Verenigde Staten. Uitgangspunten als „self-evident,‟ „natural‟ en „inalienable‟ staan in 
steen gehouwen. Het zijn ook deze uitgangspunten die grote gevolgen hebben voor het 
Amerikaanse buitenlandsbeleid. 
 
Verder leverden de uitgangspunten van het Sociaal-Darwinisme de „wetenschappelijke‟ 
onderbouwing voor de superioriteit van de eigen waarden op. Als „survival of the fittest‟ het 
natuurlijke selectiecriterium was en de Verenigde Staten onmiskenbaar de „fittest‟ waren, 
dan was daarmee ook het bewijs geleverd dat deze natuurlijke superioriteit maar één 
winnaar kon opleveren: de Verenigde Staten. 
  De belangrijkste consequentie van het universalisme, zoals dat naar voren komt in de 
Manifest Destiny-these, is dat de Verenigde Staten zou uitgroeien tot een dominante 
mogendheid op het wereldtoneel. In de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw kreeg 
het uitgangspunt van het afzetten van het goede van de eigen waarden versus het kwade 
van die van de andere groep of groepen onder invloed van het Sociaal-Darwinisme en 
de nativist movement in de Amerikaanse politieke cultuur onverholen racistische en 
gewelddadige trekken. 
  De universalistische manier van denken nam door het succes waarmee de Verenigde 
Staten uiteindelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw ook onmiskenbaar de dominante 
speler op het wereldtoneel waren geworden, de vorm aan van een self-fullfilling prophecy en 
van might makes right. Het geloof in de eigen waarden uitte zich in het idee dat noch de 
manier van denken over strategische doelstellingen noch de manier van plannen of 
uitvoeren daarvan hoefden te worden aangepast. 
 
Het idee dat in de Verenigde Staten een vreedzame melting pot ontstond die tot een 
spontane e pluribus unum leidde, is zeker bezijden de waarheid. Juist door de 
voortdurende in-group versus out-group tegenstellingen werden vermeende verschillen, 
zowel tussen eerdere kolonisten en latere immigranten als ook tussen de diverse 
immigrantengroepen, uitvergroot en gebruikt als legitimering om een andere groep te 
onderdrukken.  
Het multiculturele karakter van de hedendaagse Amerikaanse samenleving heeft 
complexe gevolgen voor hoe universalistische uitgangspunten zijn terug te vinden in het 
huidige buitenlandsbeleid. Zo is juist de afgelopen decennia het universalisme als 
belangrijk uitgangspunt voor strategische besluitvorming dominant aanwezig. Maar in 
tegenstelling tot de periode tot het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
zijn intellectuelen en politici die gezien worden als ideologen van het neoconservatieve 
gedachtegoed dat sterk stoelt op universalistische uitgangspunten, geen 
vertegenwoordigers van de traditionele Noordoostelijke Wasp-elite maar nakomelingen 
van tweede of derde generatie niet-Britse of zelfs niet-Noord-Europese immigranten. 
Opvallend daarbij is wel dat zij de oorspronkelijke universalistische uitgangspunten van 
de Wasp-elite, die uitgaan van het morele recht om in te grijpen, alleen nog maar 
fanatieker voorstaan. 
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Naast het idee dat de werkelijkheid kan worden opgedeeld in goed en slecht speelt in de 
Amerikaanse culturele identiteit ook mee dat die werkelijkheid is op te delen in hele 
conrete problemen die ieder afzonderlijk opgelost kunnen worden. Deze specifieke kijk 
op de werkelijkheid komt in de puriteinse culturele traditie voort uit de „juiste‟ 
interpretatie van de Bijbel. De Bijbel werd opgedeeld in vragen die met een simpel „Yes 
or No‟ konden worden beantwoord. Discussie of nuance is niet nodig want de juiste 
antwoorden staan al zwart op wit op papier. 
  Deze practische en rechtlijnige kijk op de werkelijkheid in tegenstelling tot een meer 
holistische benadering, deed het ook goed in de context van de frontier. Over practische 
dagelijkse problemen waarbij snelle oplossingen letterlijk het verschil tussen leven en 
dood konden betekenen, moest niet te lang of te genuanceerd worden nagedacht. 
 
Zo zien we ook dat het verlichtingsdenken slechts in kleine kringen in het Noordoosten 
en bij de elite uit het Zuiden leidde tot intellectualisme. In de cultuur van de 
backwoodsmen moest men van „oeverloos gediscussieer‟ niets hebben. Intelligentie en ook 
scholing waren prima maar moesten wel een practische invulling hebben. 
  De manier van opdelen van problemen in kleine deelgebieden zien we ook terug in het 
Amerikaanse systeem van produceren. Het bekendste voorbeeld hiervan was de 
toepassing van de lopende band in de auto-fabriek van Henry Ford. Kenmerkend voor 
deze manier van denken is de grote nadruk die daarbij kwam te liggen op facts and figures 
en op het idee dat de uitvoering van strategische plannen lineair en sequentieel tot stand 
kan komen en dat men niet meer van een eenmaal ingeslagen weg dient af te wijken. 
 
Een andere dimensie die in de Amerikaanse culturele identiteit een belangrijke plaats 
inneemt is actie- of taakgerichtheid. 
  De invloed van het puriteinse culturele erfgoed lijkt in eerste instantie duidelijk. Het 
waren immers de puriteinen die er in hun interpretatie van de calvinistische dogma‟s van 
uitgingen dat de Goddelijke genade zou zijn voorbehouden aan diegenen die door hun 
daden hadden aangetoond dat ze Gods genade werkelijk waardig waren. Die ervaring 
van een Goddelijke openbaring was waar iedere gelovige naar streefde. De situatie is 
echter complexer: zeker geldt dat actie ondernemen de voorwaarde is om een 
openbaring te krijgen – zonder volgens Gods woord te leven en zonder het goede te 
doen, zal een openbaring sowieso uitblijven - maar actiegerichtheid is volgens het 
puriteinse dogma niet automatisch een garantie voor een openbaring. Actie ondernemen 
alleen is niet voldoende, het is uiteindelijk de beoordeling van de prestatie, de achievement, 
die telt. Het uitblijven van resultaten betekent niet alleen dat men gefaald heeft in dit 
streven, het betekent ook dat iemand niet deugt. 
  De elite uit Virginia kende dit „heilige moeten‟ van de New Englanders niet. De distressed 
cavaliers legden meer nadruk op status en afkomst dan de puriteinen. Een groot verschil 
was verder dat de motivatie van de Virginians om naar de Nieuwe Wereld te komen niet 
christelijk was. De bijna goddelijke plicht om te presteren, zoals de puriteinen kenden, 
was deze groep kolonisten dan ook vreemd. 
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  Het rusteloze zoeken naar een beter bestaan en de nadruk daarbij op de eigen 
prestaties werd echter bijna een tweede natuur van de vooral armere Amerikaanse 
pioniers en latere immigranten. Deze instelling had een blijvende invloed op de manier 
waarop Amerikanen tegen het benutten van kansen aankeken. Kansen zijn er om 
gegrepen te worden. Amerikanen hebben niet alleen het recht op gelijke kansen, ze 
hebben ook de plicht om die kansen te grijpen. 
 
Het verlichtingsdenken versterkte de actiegerichtheid alleen maar. Het idee van de 
schaarste van tijd is daarbij een belangrijk uitgangspunt in de Amerikaanse cultuur. De 
tijd vliegt letterlijk voorbij en gedane zaken nemen geen keer. Exemplarisch waren 
hierbij de richtlijnen voor een efficiënt omgaan met de „schaarse‟ tijd die bijvoorbeeld 
Benjamin Franklin in zijn vele geschriften vastlegde. Uitdrukkingen als „time is money,‟ 
en „don‟t waist time,‟ behoren dan ook tot het canon van de Amerikaanse culturele 
identiteit. Tijd voor reflectie is er nauwelijks en historisch besef evenmin. 
 
Als we conclusies trekken uit de invulling van de culturele kerndimensie machtsafstand 
zien we juist dat in de puriteinse gemeenschap ongelijkheid als het natuurlijke 
ordeningsprincipe werd gezien. De functie van religie was daarbij in de oostelijke 
kuststaten in eerste instantie om de macht en de status van de gevestigde autoriteit te 
versterken. 
  Machtsafstand gold in nog sterkere mate bij de distressed cavaliers uit het Zuiden waar de 
verschillen in hiërarchie en daaruit voortvloeiende rechten groot waren. De Britse en 
niet-Britse kolonisten van goede komaf en met bezit hadden rechten. Andere 
groeperingen hadden deze rechten in eerste instantie niet, zoals in het geval van de 
armere kolonisten, of kregen deze in het geheel niet, zoals gold voor de Indianen en de 
Afrikaans-Amerikanen. 
  De quakers daarentegen kenden geen enkele hiërarchie in hun gemeenschap, noch 
officiële dominees of voorgangers. 
  In de houding van de Amerikanen tot de dimensie machtsafstand en dan zeker ook de 
macht van de overheid, is veel terug te vinden van de manier waarop dat begrip door de 
Schots-Ierse kolonisten werd ingevuld. Aan de ene kant wordt deze groep omschreven 
als trots en koppig. Deze houding richt zich vooral tegen de federale overheid en is nog 
altijd een belangrijk kenmerk van grote groepen Amerikanen. De vaak onverholen haat 
tegen het centrale gezag staat echter niet gelijk aan het niet accepteren van 
machtsafstand. Die acceptatie had bij de Schots-Ierse kolonisten juist een duidelijke 
culturele basis. De leiders waren vaak in de oorspronkelijke context clan-hoofden en 
hadden zo vanuit hun traditionele status overwicht en aanzien. 
 
Een soortgelijke houding ten aanzien van de acceptatie van macht zien we terug in de 
context van de frontier. Het gezag van de federale overheid werd gehaat maar ook hier 
zien we de acceptatie van machtsafstand en het zoeken naar sterk leiderschap. In de 
context van de frontier werd leiderschap echter niet voetstoots geaccepteerd op basis van 
verworven status. Leiders in de backwoodsmen-traditie waren over het algemeen mensen 
met veel charisma, maar typerender was nog wel dat het leiderschap „verdiend moest 
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worden‟ door het stellen van een daad. In de frontier waren organisatietalent, 
generalistische eigenschappen, charisma en communicatieve vaardigheden belangrijker 
dan specialisme. Van een leider werd allereerst verwacht dat hij met praktische 
oplossingen kwam voor alledaagse problemen. Hij hoefde het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, maar moest zijn manschappen inspireren. 
  Opvallend is ook dat aan het leiderschap in de backwoodsmen-traditie altijd een 
materialistische kant zat. De leiders ontpopten zich in Amerika als landeigenaren, 
handelaren en speculanten. Deze situatie, waarin lokale politiek en lokale belangen hand 
in hand gingen, zou een blijvende invloed uitoefenen op de manier waarin in de 
Verenigde Staten met macht werd omgegaan. Democratie was in deze backwoodsmen-
cultuur ook niet iets waarbij een leider “championed the cause of his people; he merely 
invited people to champion him.” 
  De clan-verhoudingen verklaren dat binnen de libertijnse traditie, zoals die in de frontier-
gebieden opgang deed, opvallend genoeg geen ruimte was voor politieke oppositie. 
Iedereen die er andere culturele normen of andere politieke ideeën op nahield kon op 
forse en vaak gewelddadige tegenstand rekenen. De clan-verhoudingen verklaren 
overigens ook de ongemene arrogantie waarmee de elite met de macht omgingen. 
Controle op de macht was er nauwelijks. Zo konden politieke figuren en zakenlieden 
binnen deze culturele traditie vaak wegkomen met wanbeleid, corruptie en onverholen 
zelfverrijking. 
 
De manier waarop religie is georganiseerd binnen de Verenigde Staten heeft ook een 
belangrijke consequentie voor de manier waarop tegen macht wordt aangekeken. De 
vooral evangelistische en fundamentalistische christelijke gemeenschappen bestonden 
en bestaan bij de gratie van de financiële bijdrage van hun achterban. Het is daarbij 
letterlijk „wiens brood men eet wiens woord men spreekt.‟ De boodschap die men van 
de kansel predikt moet dan ook overeenkomen met de waarden van de achterban. Voor 
landelijk opererende politieke vertegenwoordigers geldt in feite hetzelfde: ook zij dienen 
bij hun besluitvorming rekening te houden met de lokale belangen en de culturele 
waarden die daarmee gemoeid zijn. 
 
De gewelddadige invulling van de dimensie masculiniteit is een belangrijk element van 
de Amerikaanse culturele identiteit. In de eerste plaats is deze voortgekomen uit de 
ervaringen in de frontier. We moeten daarbij niet vergeten dat die frontier en de daarmee 
gepaard gaande strijd tegen de Indianen tot het einde van de 18de eeuw ook de realiteit 
vertegenwoordigde van iedere bewoner van de traditionele Oostkust. Daarnaast moeten 
we ons realiseren dat deze gewelddadige houding eveneens onderdeel was van de al 
bestaande culturele identiteit, zeker waar het de germs van de Schots-Ierse kolonisten 
betreft. 
Het geweld in de context van de frontier was niet exclusief tegen de Indianen gericht. 
Persoonlijke vetes en wederzijdse haat tussen bijvoorbeeld de Schotten en de Engelse 
kolonisten uitten zich in een strijd waarbij no-surrender, revenge en no-prisoners het devies 
was. 
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  De gewelddadige uiting van masculiniteit zien we eveneens terug in de waarden en 
normen ten aanzien van oorlogvoering zoals die dominant zijn onder de rank and file, de 
grondtroepen, van het leger. Dit is niet verwonderlijk omdat traditioneel in deze rank en 
file de lagere sociale klassen oververtegenwoordigd zijn. Deze lagere echelons van het 
leger bestonden hoofdzakelijk uit armere kolonisten van protestants Schots-Ierse 
afkomst, later aangevuld door arme katholieke Ieren. 
  Deze dominantie van de backwoodsmen-mentaliteit in de rank en file van het leger is 
allerminst verdwenen. Tegenwoordig worden de gelederen aangevuld door armere 
Hispanics en Afrikaans-Amerikanen. De reden die in een studie door hen werd 
opgegeven om het leger in te gaan was daarbij vooral “it‟s part of our heritage to fight.” 
  De op geweld gerichte uiting van masculiniteit wordt in de Amerikaanse traditie echter 
niet altijd negatief beoordeeld. Integendeel: zo stelde president Theodore Roosevelt dat 
de Amerikaanse kolonist of latere immigrant zich niet alleen had staande weten te 
houden door de toepassing van geweld maar dat door deze invulling van masculiniteit 
ook het fundament was gelegd voor de Amerikaanse cultuur. 
Zo werd de gewelddadige uiting van masculiniteit een prescriptief onderdeel van de 
Amerikaanse culturele identiteit. Immers: als oorlog het Amerikaanse volk haar 
grootsheid heeft geschonken, dan moet oorlog die grootsheid ook blijven bestendigen. 
De boodschap is duidelijk: ieder generatie geeft zijn bloed voor de volgende generatie 
en iedere opvolgende generatie is verplicht om datzelfde te doen. De conclusie hierbij is 
dat anti-militarisme niet alleen ver te zoeken is in de door de frontier gevormde 
Amerikaanse culturele identiteit, maar dat deze houding in bepaalde kringen ook gezien 
wordt als fundamenteel on-Amerikaans. 
 
De dimensie onzekerheidsvermijding wordt in de literatuur omschreven als de manier 
waarop groepen met spanningen omgaan. In een analyse van de Amerikaanse invulling 
van dit begrip zijn twee kanten te onderscheiden. Allereerst is er de positieve invulling 
van omgaan met onzekerheden. Onzekerheden worden dan gezien als kansen en het 
grijpen van die kansen is juist een van de belangrijkste aspecten van de Amerikaanse 
culturele identiteit. 
  In de tweede plaats is er echter ook de negatieve invulling van deze dimensie die 
vooral in de context van de frontier tot uiting komt: men leeft voortdurend in de angst 
om alles wat men heeft verworven weer kwijt te raken. Onzekerheid wordt in die 
context op de meest directe manier vermeden. Enerzijds is dat door het recht te eisen 
op het hebben en dragen van wapens. Anderzijds werd onzekerheid gereduceerd door 
nooit te wachten tot men wordt aangevallen, maar er voor te zorgen dat men de eerste 
klap uitdeelt. Zo is het maar een kleine stap naar de preemptive strike die centraal staat in 
de Bush-doctrine. 
  De angst om alles weer te verliezen werd alleen maar versterkt door de immigratie en 
de economische ontwikkelingen vanaf het midden van de 19de eeuw. Vooral bij de arme 
migranten en degene die met gevaar voor eigen lijf en leden aan onderdrukking of – 
zoals het geval van de Joden – aan genocide waren ontvlucht, stond behoud van het 
materiële bezit en de veiligheid die men had weten te verkrijgen boven alles. 
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8.5 Politieke Culturele Clusters en de Aanloop van de War on Terror 

 
De ontwikkeling van de culturele identiteit is terug te vinden in van elkaar te 
onderscheiden clusters. Bij deze clusters zijn ondanks alle nuanceringen en in de kern de 
oude vier kolonisatiegolven en de geografische spreiding die daarbij was opgetreden nog 
goed terug te zien. Tussen deze clusters bestaan verschillen in de invulling van de 
behandelde culturele kerndimensies. Deze verschillen hebben grote gevolgen gehad 
voor de politieke verhoudingen. Dit verband tussen culturele identiteit en politieke 
cultuur is van cruciaal belang omdat het aangeeft hoe de invulling van de culturele 
kernwaarden invloed uitoefent op het proces van politiek-strategische besluitvorming. 
  Dat de invloed van de oorspronkelijke eerste vier culturele clusters op de politiek 
groot was, blijkt uit het feit dat volgens de literatuur bijna alle presidenten van de 
Verenigde Staten - en eveneens hun naaste medewerkers zoals staf en ministers - zijn 
terug te voeren op deze clusters. 
  Maar belangrijker dan de roots van de diverse presidenten is dat de vertegenwoordigers 
van de vier traditionele cultuurclusters vaak zeer strijdbaar tegenover elkaar stonden en 
ieder hun eigen strategische doelstellingen hadden. Dit onderlinge wantrouwen en de 
regelrechte afkeer voor de waarden waar de andere groepen voor staan, neemt echter 
niet weg dat men bij het uitvoeren van in ieder geval delen van die eigen agenda, 
genoodzaakt was allianties met de andere fracties aan te gaan. 
 
Hoewel we kunnen constateren dat de historisch bepaalde geografische culturele 
clusters nog altijd bestaan, is mijn conclusie dat de invloed van de grassroot-mentaliteit 
van de backwoodsmen veel groter is dan vaak wordt aangenomen. Het belang van deze 
nuance is des te duidelijker als we deze betrekken op wat in de literatuur de 
southernization van de Amerikaanse politieke cultuur wordt genoemd. Deze southernization, 
die zich over een periode van de laatste vijftig jaar heeft voltrokken, staat daarbij dan 
niet voor de uitbreiding van de mentaliteit van de distressed cavaliers, maar voor de steeds 
dominantere positie die de culturele identiteit van de backwoodsmen heeft gekregen in het 
proces van de politiek strategische besluitvorming. 
  Opvallend daarbij is overigens dat de mentaliteit van de backwoodsmen niet expliciet was 
voorbehouden aan het Zuiden. Dezelfde mentaliteit die aan de grassroot-cultuur van het 
Zuiden wordt toegeschreven zien we ook terug in de sociale onderklasse van 
Noordelijke staten als Ohio, Indiana en Illinois. 
 
Als we de structurele oorzaken van het proces van southernization in kaart willen brengen 
moeten we teruggaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is tijdens de 
economische crisis dat het president Franklin Delano Roosevelt lukt een 
regenboogcoalitie te smeden. Roosevelt had zelf zijn roots in New England, maar door het 
falen van zijn Republikeinse voorgangers bleek hij in staat om met zijn pragmatisch 
economisch beleid en op materialistische vooruitgang gerichte overheidsingrijpen een 
electorale meerderheid te creëren. De grassroot-steun van Roosevelt bestond uit een 
alliantie van kiezers uit het verpauperde Zuiden en nieuwe, vooral armere emigranten, 
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uit het industriële Noorden. Deze coalitie kreeg daarnaast de steun van de toenmalig 
leidende fracties van de Amerikaanse economische elite. 
  Deze zogeheten New Deal-coalitie bleef na de Tweede Wereldoorlog in tact en 
kenmerkte zich door wat in de literatuur bekend staat als een fordistische 
beheersconceptie. De jaren tussen 1948 en 1965 worden daarbij bestempeld als de 
hoogtijdagen van het fordisme. De New Deal kwam overigens niet alleen uit de koker van 
de Democraten. Ook de Republikeinen steunden in die periode zowel het binnenlands- 
als het buitenlandsbeleid. 
 
Het beleid tijdens de New Deal nam afstand van het op puriteinse waarden gebaseerde 
ingrijpen van de overheid in het privé-leven van de burgers. Zo werd bijvoorbeeld de in 
1919 afgekondigde Drooglegging bij het aantreden van Roosevelt, in 1933, weer 
afgeschaft. Tegelijkertijd nam echter de invloed van de overheid op het reilen en zeilen 
van de economie enorm toe. Dit „afstand nemen van de oude waarden van Amerika‟ 
werd door de zuiderlingen geaccepteerd zolang de armoede hoog was. 
  De consequentie van het gevoerde beleid was echter dat de overheid het Zuiden 
economisch op de been hielp, maar dat de zuidelijke mentaliteit, die door de invoering 
van de Jim Crow-wetten in de periode na 1877 meer en meer racistische trekken had 
gekregen, ongemoeid werd gelaten. 
 
Hoe weerbarstig de zuidelijke mentaliteit was, kwam tot uiting in de jaren 1955 tot 1965. 
In dat decennium wordt de strijd om de burgerrechten van de Afrikaans-Amerikaanse 
bevolkingsgroep in volle hevigheid uitgevochten. Toen bleek ook dat deze vanuit de 
centrale overheid geïnitieerde hervormingen voor veel zuiderlingen te ver gingen en dat 
zij meer en meer afstand namen van dit onderdeel van het beleid. 
  Zo zien we dat terwijl de welvaart in het Zuiden steeg – als gevolg van het verfoeide 
overheidsingrijpen – het verzet tegen de waarden van de New Deal-politiek steeds groter 
werd. Het gevolg was dat de door de Democratische partij geleide New Deal-coalitie 
vanaf eind jaren veertig de zuidelijke stemmen kwijtraakte. Een belangrijke 
waterscheiding hierbij was het tekenen van de Civil Rights Act, in 1964, door president 
Lyndon B. Johnson. 
  In een periode van twintig jaar voltrekt zich vervolgens wat in de literatuur de Great 
Reversal wordt genoemd: de Republikeinen nemen het Zuiden over, terwijl de 
Democratische machtsbasis zich juist naar het Noorden verplaatst. De namen van de 
partijen draaiden om; het cultureel bepaalde kiespatroon bleef hetzelfde. 
 
Parallel aan dit proces van de Great Reversal vindt geleidelijk aan in de periode tussen 
grofweg 1940 en het jaar 2000 een verschuiving plaats van het maatschappelijke 
krachtenveld van het Noordoosten naar het Zuidwesten. Deze verschuiving heeft een 
aantal structurele oorzaken. 
  De eerste structurele verandering was de verplaatsing van het economische 
zwaartepunt van het Noorden naar het Zuiden. Doorslaggevend voor de industriële 
ontwikkeling in het Zuiden was de groei van de defensie-industrie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
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  Een tweede sector die in en vooral ook na de Tweede Wereldoorlog in het 
Zuidenwesten, Westen en Midwesten tot grote bloei kwam, was de olie-industrie. 
  In de derde plaats zien we vooral in de jaren zeventig de opkomst van de hightech-
sector. In de vierde plaats komt door de ingrijpende verschuivingen van het 
economische zwaartepunt de opkomst van een daaraan gerelateerde zakelijke 
dienstverlening op. De groei van deze sunrise-sectoren stond in scherp contrast met de 
neergang van de traditionele rustbelt-sectoren, zoals de staalindustrie, in het Noorden. 
  De economische verschuiving heeft een omgekeerde interne migratie tot gevolg. In 
plaats van dat mensen uit het „arme‟ Zuiden naar het „rijke‟ Noorden trekken, valt de 
laatste decennia van de twintigste eeuw een tegengesteld patroon waar te nemen. Dat 
mensen vrijwillig migreren betekent ook dat men aansluiting zoekt bij groepen waarbij 
men zich wat waardestelsel betreft thuis voelt. 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 is 
door de trek van de zuidelijke backwoodsmen naar het Noorden. Gesteld kan worden dat 
men bij de huidige migratie wat cultuur betreft niet vertrekt, maar juist weer thuiskomt. 
  De nieuwe economische ontwikkelingen en de omgekeerde migratie gaan gepaard met 
een ware real estate boom en een ander type van verstedelijking dat in niets lijkt op de 
situatie in de oude steden zoals New York of Philadelphia. In feite is er nauwelijks 
sprake van steden maar van uitgestrekte metropolen. 
  Typerend is dat de relatieve samenhorigheid, die kenmerkend was voor de manier van 
samenleven tijdens de periode van de New Deal-politiek, is verdwenen. De oude frontier-
mentaliteit van zelfvoorzienende gemeenschappen die niets met de centrale overheid 
van doen willen hebben, voert nu de boventoon. 
 
De verschuiving van het economische en demografische zwaartepunt kent zijn weerslag 
op de manier waarop groepen in de samenleving reageren op de modernisering van de 
Amerikaanse samenleving vanaf de naoorlogse periode. De afkeer van veel mensen 
tegen de waarden die hierbij opkomen, zoals burgerrechten voor de Afrikaans-
Amerikaanse bevolking en de vrije seksuele moraal die vooral in die jaren zestig 
dominant was geworden, kwam duidelijk naar voren in de verkiezingsstrijd van 1964. 
De tegenstellingen tussen de verschillende cultuurclusters worden daarna alleen maar 
groter en men gaat in de literatuur zelfs spreken van de culture war. 
 
Opvallend hierbij is dat modernisering en vooruitgang in de Amerikaanse context niet 
leidt tot secularisering. In feite treden twee tegengestelde bewegingen op. Inderdaad is 
er sprake van de verwachte correlatie tussen vooruitgang en ontkerkelijking, maar deze 
vindt alleen plaats binnen de traditionele geloofgemeenschappen die we vooral in het 
Noordenoosten terugvinden. 
  Een tegengestelde beweging is daarentegen ook te zien. De evangelistische en 
fundamentalistische bewegingen groeien enorm. Zij fungeren als mobiliserende kracht 
voor het grassroot-protest in de culture war tegen de gevolgen van de modernisering. De 
raw political force die dit grassroot-protest vertegenwoordigde, leidde vanaf midden jaren 
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zeventig van de vorige eeuw tot een moral majority waarin evangelistisch en conservatief 
Amerika de krachten verenigden. 
  Ten slotte zien we hoe vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig van de 
twintigste eeuw een groep intellectuelen en beleidsmedewerkers naar voren komt die 
afstand nam van de linkse ideologie. Deze groep neocons zou een belangrijke stempel 
gaan drukken op de formulering van het buitenlandsbeleid van de regering-Bush jr.. 
 
De Republikeinse partij en de aan die partij verbonden vooral zuidelijke stemmen 
kwamen in de culture war als winnaar naar voren. Een belangrijk punt daarbij is dat de 
gewijzigde verhouding van bevolkingsaantallen grote gevolgen heeft gehad voor de 
samenstelling van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 435 zetels worden 
namelijk tussen de staten verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners. Om de tien 
jaar wordt een volkstelling gehouden en worden vervolgens deze zetels opnieuw 
vastgelegd. De bevolkingstoename in het Zuiden heeft als belangrijke consequentie dat 
deze regio er meer afgevaardigden bij heeft gekregen terwijl alle noordelijke staten, zoals 
New York en Massachusetts, zetels in het Huis van Afgevaardigden hebben verloren. 
  In de tweede plaats is het van belang dat bovenstaande verschuivingen in het 
economische en maatschappelijke krachtenveld ook gevolgen hadden voor de opstelling 
van de politieke elite. Zo wordt in de literatuur aangegeven hoe vanaf de jaren tachtig 
van de 20ste eeuw een neoliberale agenda leidend wordt. De zuidelijke oliesector en het 
militair-industrieel complex alsmede de daaraan gelieerde high-tech en zakelijke 
dienstverlening zijn daarbij dominant. De elite van deze sectoren heeft geen belang bij 
een voortzetting van het New Deal-beleid. Haar belangen worden eerder gediend met 
deregulering, privatisering en de mogelijkheid om zonder belemmering internationale 
geldstromen plaats te kunnen laten vinden. 
  Het is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw tijdens de regeringsperiode van 
president Ronald Reagan dat de neoliberale agenda definitief het New Deal-beleid 
opvolgt. Opvallend is echter dat ook tijdens de Clinton-jaren de deregulering, de 
privatisering en de nadruk op de belangen van het geldkapitaal alleen maar verder 
worden doorgevoerd. 
 
In de literatuur wordt beschreven hoe de groep van belangrijkste beleidsadviseurs 
tijdens de regeringsperiode van zowel George H. Bush als van zijn zoon George W. 
Bush bestaat uit een combinatie van neoconservatieven en andere rechtse republikeinen 
die vooral banden hebben met het militair-industrieel complex, de energiesector en de 
zakelijke dienstverlening. 
  In termen van culturele identiteit zijn de verschillen tussen deze groepen van 
fundamenteel belang. De neoconservatieven komen vooral voort uit niet-Britse of zelfs 
niet-westerse migranten waarvan de leden geworsteld hebben met hoe om te gaan met 
het proces van gedwongen assimilatie of Americanization. Opvallend is dat deze 
neoconservatieven, zoals Paul Wolfowitz, waar het gaat om de rol van de buitenlandse 
politiek van de Verenigde Staten niet alleen claimen dat het land rechten heeft om haar 
waarden aan de rest van de wereld op te leggen, maar zelfs dat men de plicht heeft om 
dit te doen. Politici als Dick Cheney en Donald Rumsfeld moeten daarentegen niet 
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gezien worden als neoconservatieven maar als realisten. Tot aan de Golfoorlog van 
1991 bepaalden deze realisten het buitenlandsbeleid. 
  De scheiding der geesten komt naar voren in de nasleep van de Golfoorlog. Bush Sr. 
besluit na de nederlaag van het Iraakse leger in Koeweit op advies van zijn adviseurs de 
oorlog niet verder door te zetten en het regime van Saddam met rust te laten. De 
gevolgen zijn dramatisch. De sjiiten die in het Zuiden van Irak in opstand komen in de 
verwachting dat zij daarbij door de Amerikanen zullen worden gesteund, krijgen nul op 
het rekest. Uit angst voor destabiliteit in de regio laten de Amerikanen de 
opstandelingen in de steek. Honderdduizenden worden vervolgens door de elite-
troepen van Saddam afgeslacht. De neoconservatieven in de regering van Bush zijn 
woedend over de afloop van de oorlog. Zij zien dit als een gemiste kans. 
  De omslag in het beleid wordt ingeluid als Cheney en Rumsfeld in de jaren negentig 
van de vorige eeuw afstand nemen van het door de realisten gedomineerde 
buitenlandsbeleid van de Republikeinse partij en zich aansluiten bij de 
neoconservatieven. Zo verschijnen beiden als ondertekenaars van het Project for the New 
American Century (PNAC), uit 1997, dat als missiestatement van de neoconservatieve 
buitenlandse politieke doelstellingen wordt gezien. Het wachten was vervolgens op een 
mogelijkheid om Irak aan te pakken. Die gelegenheid kwam met 9/11. 
 
 

8.6 De Invulling van de Culturele Kerndimensies tijdens de War on 
Terror. 

 
De manier waarop de southernization van de Verenigde Staten doorzet in de formulering, 
de planning, de legitimering en de feitelijke operationele uitvoering van het strategische 
beleid tijdens de War on terror zien we terug in de specifieke invulling van de eerder 
geselecteerde culturele kerndimensies. 
   Het individualisme komt duidelijk naar voren in de manier waarop de voorbereiding 
van de oorlog tegen de Taliban en het regime van Saddam Hoessein ter hand wordt 
genomen en wordt gelegitimeerd. Zo kondigt Bush zijn eigen doctine af die stelt dat de 
Verenigde Staten zelf wel uitmaken wanneer ingrijpen gerechtvaardigd is en dat indien 
noodzakelijk het land haar eigen zaakjes alleen opknapt. Op steun of op een mandaat 
van de internationale gemeenschap werd niet gewacht. 
  Deze unilaterale opstelling en het principe van preemptive-ingrijpen zijn niet zonder 
precedent maar wel typerend voor de houding van de neoconservatieven. De neocons 
vinden dat de Verenigde Staten na de Koude Oorlog als de enige supermacht van de 
wereld de rechten en de plichten hebben om als zodanig op te treden. Het is precies 
deze houding die door de achterban van Bush in hoge mate wordt gewaardeerd. 
 
Een van de typerende manieren waarop de dimensie individualisme bij de Amerikanen 
wordt ingevuld is door afkeer van de centrale overheid. Zoals we gezien hebben is deze 
afkeer vooral aanwezig in de culturele identiteit van de backwoodsmen. Het is dan ook niet 
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verwonderlijk dat de vanaf het midden van de jaren tachtig ingezette privatisering en 
deregulering bij de Republikeinse grassroot-achterban op grote steun kon rekenen. 
  De privatisering werd in de regeringsperiode van president George W. Bush eveneens 
ingevoerd bij Defensie. Een van de gevolgen was dat armed contractors een belangrijke rol 
gingen spelen in zowel de bevoorrading van het leger als in de wederopbouw van Irak. 
In beide gevallen kregen bedrijven als Halliburton en Bechtel een blanco volmacht. De 
problemen die dit opriep waren legio. Zo kwam ondanks de miljoenenuitgaven van de 
wederopbouw niet veel terecht; het geld verdween en de mislukte uitvoering van het 
beleid zette veel kwaad bloed bij de Irakeese bevolking. Veel ernstiger nog was de 
situatie waar het ging om de bevoorrading van het leger. Grote konvooien denderden 
letterlijk door het land en private beveiligingsbedrijven als het beruchte Blackwater 
maakten bij het beschermen van deze konvooien onnodig grote aantallen 
burgerslachtoffers. 
  De liberalisering kwam ook tot uiting in zelfverrijking, vriendjespolitiek en in de 
samenstelling van het team dat Paul Bremer III, aangesteld als bewindvoerder van de 
door de Amerikanen ingestelde overgangsregering, terzijde stond bij zijn 
werkzaamheden. De hoge salarissen die betaald werden in Irak waren dan ook verreweg 
de belangrijkste reden om Bremer ter zijde te staan. 
 
In het Amerikaans buitenlandsbeleid is universalisme als het onwrikbare geloof in de 
morele suprematie van de eigen uitgangspunten altijd een belangrijk onderdeel geweest. 
Maar de laatste decennia is het land meer dan een promised land dat haar actieve ingrijpen 
op het wereldtoneel „tegen wil en dank deed.‟ De Verenigde Staten voerden tijdens de 
War on terror eerder het beleid van een crusader state. We zien hier de verandering in de 
eigen geloofsbelijdenis van president George W. Bush terug: van het traditionele 
presbyteriaanse geloof waar hij in was opgegroeid tot een born again christian, met een 
Goddelijke missie voor het land en zichzelf. 
  De evangelistische uitgangspunten zijn gaandeweg een steeds actievere rol gaan spelen. 
Zo doorspekten de tekstschrijvers van Bush 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. 
  De invulling van universalistische uitgangspunten werd niet door alle 
geloofsgemeenschappen in de Verenigde Staten op gelijke wijze gedeeld. Zo zien we 
grote verschillen tussen de manier waarop veel christenen van de traditionele 
gemeenschappen, zoals presbyterianen en episcopalen, tegen de oorlog aankeken 
vergeleken met de houding van de evangelistische christenen. Presbyterianen keerden 
zich bijvoorbeeld in merendeel af van de oorlog, terwijl maar liefs 80 procent van de 
evangelistische religieuze voorgangers de oorlog steunden. 
  De manier van denken in de regeringskringen van Bush was er duidelijk een van „Goed 
versus Kwaad‟ en van „Zwart-Wit.‟ Grijstinten kende men niet en het was „wie niet voor 
mij is, is tegen mij.‟ De uiterste consequentie van het universalisme was het idee dat in 
naam van het „goede‟ alles geoorloofd was. Om het goede te dienen en de waarheid 
boven water te krijgen, werd martelen een vaak toegepast en geaccepteerd middel. 
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  Deze houding ten opzichte van martelen tijdens de regeringsperiode van Bush jr. was 
echter uitzonderlijk. Niet alleen werd martelen voor de eerste keer in de Amerikaanse 
geschiedenis tot in de hoogste regeringskringen gesanctioneerd, ook werden bestaande 
verdragen die zich tegen martelen uitspraken en die door de Verenigde Staten zelf 
waren ondertekend als niet geldend terzijde geschoven. 
 
De universalistische houding die zich uitte in onkunde door gebrek aan training en in 
ieder gebrek aan respect voor hoe de Irakese 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. Zo getuigde bijvoorbeeld de behandeling van gevangenen en het 
taalgebruik van Amerikaanse soldaten en hun officieren ten opzichte van de Irakezen 
van gebrek aan respect, volslagen gevoelloosheid voor het lijden van gewone 
onschuldige burgers en eveneens van regelrecht racisme en bewust toegepaste 
wreedheid. 
  Meer en meer werden de Amerikanen dan ook gezien als een bezettingsleger in plaats 
van als bevrijders, laat staan dat men nog accepteerde dat de Amerikanen „een superieur 
liberaal democratisch waardestelsel‟ overbrachten. 
 
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.In eerste instantie zag de werkelijkheid er ook simpel uit en kon Al Qaida, 
de terreurbeweging onder leiding van de Saoedische multimiljonair Osama Bin-Laden, 
als vijand worden geïdentificeerd. De vijand had een gezicht en dat was het islam 
fundamentalisme van Al Qaida. 
  Opvallend is daarbij ook hoe weinig aandacht Bush en zijn staf besteedde aan de 
oorzaken van dit terrorisme. Uitgebreide theorieën over „de voedingsbodem van 
terrorisme‟ uit naam van de islam, zoals vooral door Franse intellectuelen worden 
aangehangen, waren Bush vreemd. 
  Al Qaida had geen eigen land, maar had onderdak gevonden in het Afghanistan van de 
Taliban. De internationale gemeenschap had weinig moeite met de aanval van de 
Verenigde Staten op de stellingen van Al Qaida. Dat daarmee ook de Taliban werd 
verslagen, was allerminst een bezwaar. Daarna werd het ingewikkelder. Hoe moest de 
strijd tegen het terrorisme worden aangepakt? Hier ging het uitgangspunt in het 
Amerikaanse denken zich wreken dat slechts staten als actor kunnen optreden in de 
internationale verhoudingen. Al Qaida was geen staat. Welke schurkenstaat zat er dan 
achter de aanval? Dat moest wel Irak zijn. En stel dat Irak over 
massavernietigingswapens zou beschikken en dat het land deze aan Al Qaida zou 
geven? Dat scenario moest kost wat kost voorkomen worden. Dat het Irak van Saddam 
totaal geen affiniteit had met Al Qaida paste niet in dit wereldbeeld. 
Nu is algemeen bekend dat de Weapons of Mass Distruction er niet waren, maar cruciaal 
was dat men in de top van de regering het besluit om Irak aan te vallen al gemaakt had 
en dat de feiten niet zozeer op waarheid moesten worden getest maar moesten dienen 
als legitimering voor de oorlog. Een ander punt is dat het opvallend is hoezeer Bush en 
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zijn medewerkers, ondanks allerlei veranderende omstandigheden en informatie stug, 
vast bleven houden aan eerder ingenomen standpunten. 
  Natuurlijk waren er meerdere redenen om Irak aan te vallen. Maar al te complex wilde 
de beleidsmedewerkers rondom Bush het niet maken. Een simpele voorstelling van de 
werkelijkheid voldeed beter om het Amerikaanse publiek te overtuigen van de noodzaak 
om ten strijden te trekken tegen „Het Kwaad.‟ 
 
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. Dat leiderschap moet men dan wel verdienen door het nemen van actie en 
het leveren van prestaties. Veelzeggend is dat Bush door zijn achterban pas echt als hun 
leider werd gezien door de kordate maatregelen die hij aankondigde na de aanslagen van 
11 september. 
  Volgens een aantal auteurs nam Bush in deze en andere gevallen besluitvaardig het 
heft in handen. Hij kende geen twijfel; hij handelde. Gesteld kan zelfs worden dat de 
aanslagen Bush „presidentieel‟ hebben gemaakt. Bush was in de ogen van de 
Amerikanen niet de „trigger happy cowboy‟ die „onverantwoord een onrechtmatige oorlog 
begon,‟ zoals de algemene opinie in Europa luidde. Integendeel: Bush deed precies wat 
zijn achterban van hem verwachtte. Hij kondigde aan met Gods hulp de schuldigen te 
zullen straffen en beloofde het Amerikaanse volk alle middelen in te zullen zetten om 
die taak te volbrengen. 
 
Als we het leiderschap van Bush vergelijken met dat van zijn voorgangers is er naast de 
hoge mate van op wraakgerichte actiebereidheid en het uitgangspunt van de preemptive 
strike nog een groot verschil aan te wijzen. De schaamteloosheid bij zelfverrijking die zo 
typerend was voor de backwoodsmen zien we ook terug in de houding van de captains of 
industry en overheidsfunctionarissen die deel uit maken van de entourage van Bush. 
Maar het is niet alleen die houding die kenmerkend is voor de politieke cultuur onder 
Bush, minstens even belangrijk is dat het blijkbaar ook als de norm werd beschouwd en 
men er nooit op werd afgerekend. 
 
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 mogelijk uiterlijke kenmerken als kleding en gedrag die appelleerden aan de 
masculiene belevingswereld van de southern rednecks. Directe referenties aan geweld 
waren in zijn taalgebruik ook geen uitzondering. 
  Misschien wel het mooiste compliment kreeg Bush toen hij in een redevoering Saddam 
Hoessein waarschuwde door te zeggen “you got 48 hours” en een legerofficier stelde 
dat “he sounded just like John Wayne.” In de literatuur wordt op meerder plaatsen 
aangegeven dat deze manier van appelleren aan culturele waarden totaal in scene is 
gezet. 
  De kern is echter dat Bush er mee wegkwam en dit type van gedrag en de inzet van 
rituelen, artefacts en taal die daarmee gepaard gingen hem blijkbaar als gegoten zaten. 
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De manier van denken die dominant was in de periode direct na 9/11 en de acties die 
daaruit voortkwamen waren echter niet alleen gebaseerd op eerder genoemde culturele 
dimensies. Ook onzekerheidsvermijding speelde een belangrijke rol. 
  Deze dimensie heeft in Amerikaanse culturele traditie ook een negatieve invulling, 
namelijk actie ondernemen ingegeven door de angst dat men alles wat men heeft 
opgebouwd ook zomaar weer kwijt kan raken. De consequentie van deze angst is dat 
men zo nodig het recht in eigen hand neemt en de vermeende vijand treft voordat men 
zelf wordt getroffen. Het is maar een kleine stap van het denken in termen van angst 
om alles kwijt te raken naar de angst voor vernietigingswapens en vervolgens naar de 
zogeheten Bush-doctrine, waarin de preemptive strike wordt gelegitimeerd. 
Op het operationele niveau van de uitvoering van het strategische beleid zien we 
onzekerheidsvermijding eveneens terug als belangrijk aspect van de culturele identiteit 
van de soldaten in Irak. In algemene termen geldt self-reliance als een eerste uitgangspunt 
voor iedere soldaat. Binnen de militaire discipline worden de excessen die deze impuls 
met zich mee kunnen brengen onderdrukt door het opstellen van zogeheten Rules of 
Engagement. In de cultuur van de backwoodsmen ging men echter zo ver dat men het 
principe hanteerde van „shoot first ask questions later.‟ Dit gold ook als de praktijk in 
Irak; naar Rules of Engagement werd nauwelijks gekeken. “Basically it always came down 
to self-defense and better them then you.” Die houding werd niet alleen door de rank 
and file gehanteerd maar in de meeste gevallen ook gesanctioneerd door de leiding. 
 
Bij de uitvoerig van de plannen komt de typische Amerikaanse invulling van de 
dimensie tijd op verschillende punten naar voren. Zo beloofde Bush „snel en 
meedogenloos‟ toe te slaan en had hij daarbij zeker geen tijd om te wachten op de 
goedkeuring van het „Oude Europa‟ of van andere bondgenoten. 
  Een ander aspect van het hanteren van het begrip tijd is het idee dat tijd niet rekbaar 
is, deadlines heilig en niet onderhandelbaar zijn en tijd zich lineair en sequentieel voltrekt. 
Zo ook bij de besluitvorming tijdens de oorlog in Irak. De machine eenmaal in 
beweging kon niet meer worden gestopt en afwijken van de rechte tijdslijn of een 
herbezinning van de genomen besluiten viel niet binnen dit denkkader. 
  Typerend voor 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 
bijvoorbeeld naar voren in de houding van Jay Garner, de voorganger van Paul Bremer. 
Net aangekomen na de val van het regime van Saddam, in april van 2003, presenteerde 
hij zijn plannen als volgt: „in augustus zou de wederopbouw van openbare 
voorzieningen zijn voltooid, ministeries zouden op poten zijn gezet, een grondwet zou 
zijn geschreven en bekrachtigd, verkiezingen zouden zijn gehouden en Irak zou een 
soevereine, functionerende regering hebben. Er viel een verbijsterende stilte: Iemand 
aan tafel zei: „Augustus van welk jaar?‟ 


