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Samenvatting 
 
In deze bachelorthesis onderzoek ik of het neorealisme een adequate verklaring kan bieden 

voor de oorlog die de Verenigde Staten (VS)  in Afghanistan voeren. De reden hiervoor is dat 

het beleid dat sinds 2001 in dit land wordt uitgevoerd sterk af lijkt te wijken van de door 

President Bush (zijn regering) van tevoren aangedragen motieven. Mijn stelling is dat deze 

motieven geen juiste verklaring kunnen bieden voor de actie tot oorlog van de VS in 

Afghanistan en dat het neorealisme daar wel toe in staat is. De motieven die Bush aandraagt 

worden in de volgende redenering weergegeven: 

 1. Vergelding van de aanslagen op het WTC op 11 september 2001; 

2. Bedreiging van de Amerikaanse normen en waarden; 

3. Bedreiging mondiale vrijheid; 

4. Oplossing voor de bedreiging onder 2 en 3 is van Afghanistan een democratie maken; 

5. Dit is alleen mogelijk door oorlog. 

Ik zet hier mijn vraagtekens bij om de volgende redenen: 

1. De VS doet de eerste twee jaar relatief weinig aan Nation-Building; 

2. De VS steunt een corrupte regering; 

3. De “democratie” die de VS mede geïnstitutionaliseerd heeft is een één partijsysteem en 

wordt niet gesteund door de bevolking; 

4. De VS steunt warlords die gewelddadig en mensenrechten onterend zijn; 

5. De VS doet weinig aan humanitaire hulp. 

Bush lijkt niets anders te pretenderen dan vrijheid; hij wil de vrijheid van vóór 9/11 voor de 

Amerikaanse burger terugwinnen en de verwerkelijking van de creatie van vrijheid in elke 

uithoek van de wereld. De Afghaanse burger zag echter iets heel anders gerealiseerd 

worden in zijn land: de politiek is corrupt, de economie is corrupt en de door hen gehate 

warlords blijven gesteund worden door de VS. Daarnaast deed de VS geen moeite om de 

neoconservatieve Amerikaanse moraal en een „Westerse‟ democratie te  bewerkstelligen in 

Afghanistan, waardoor zij de ultieme kans om de bedreiging voor hun eigen vrijheid en 

veiligheid misliepen. Uit het voorgaande blijkt dat het beschermen en verspreiden van de 

Benefits of Freedom niet de ultieme verklaring kan bieden voor de oorlog in Afghanistan.  

Democratie op zichzelf is eerder een middel om iets te bereiken, dan dat het het hoofddoel 

zelf is. Ik wil gaan onderzoeken of het neorealisme wel een adequate verklaring kan bieden 

voor de oorlog van de VS in Afghanistan.  Als hulpmiddel om de wereld te begrijpen en 

(internationale) processen en acties te verklaren, wordt er in de academische wereld gebruik 

gemaakt van theorieën. In deze thesis wil ik het neorealisme gaan toepassen op de oorlog 

van de VS in Afghanistan. Deze theorie heb ik gekozen omdat de motieven van Bush zijn 

regering bijna volledig geredeneerd zijn vanuit het niveau van de mens en de staat. Met deze 

niveaus refereer ik naar de „three images benadering‟ van Kenneth Waltz (1959), waarmee 
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hij een antwoord probeert te geven op de vraag waar en door middel van welke theorie de 

belangrijkste oorzaken van een oorlog te vinden zijn. De antwoorden hierop zijn heel 

verschillend en om wat structuur te bieden aan de variëteit van oorzaken, heeft Waltz de 

antwoorden geordend in drie niveaus of „images‟: de mens, de staat en het internationaal 

systeem. Waltz argumenteert dat elk niveau bekeken moet worden als men op zoek gaat 

naar een verklaring voor een actie tot geweld. Het lijkt erop dat in Bush‟ zijn motieven  het 

niveau van het internationale systeem totaal veronachtzaamd wordt. In geen van zijn 

motieven komt het internationale krachtenveld naar voren, terwijl oorzaken vanuit de „staat‟ 

en de „mens‟ gebruikt worden. Zo wordt er in de „gangbare‟ interpretatie van de interventie 

van de VS in Afghanistan gefocust op democratie, vrijheid en de Amerikaanse normen en 

waarden. Aangezien dit in het gedrang kwam na de aanslagen van 9/11 en Bush deze 

„Benefits of Freedom‟ nou eenmaal hoog in het vaandel heeft staan, moest de VS in 

Afghanistan gaan interveniëren. Deze motieven horen bij het niveau van de „mens‟, 

aangezien Bush als persoon zijn neoconservatieve waarden zeer benadrukt, zoals het 

democratie brengen in instabiele regio‟s. Echter, in de motieven van de Bush regering wordt 

er ook gefocust op het verschil tussen Amerika en Afghanistan. Men zou kunnen stellen dat 

het etnocentrisme van de Amerikanen als reden voor de interventie in Afghanistan gezien 

zou kunnen worden. De nadruk wordt gelegd op de verschillende karakteristieken van 

staten, de heterogeniteit, maar vooral ook de (juiste) waarden van eigen natie; allen 

kenmerken van het niveau van de „staat‟ (Singer, 1961). Dit brengt mij tot de stelling dat als 

de verklaringen van de oorlog in Afghanistan niet blijken te liggen in de afbeeldingen „mens‟ 

en „staat‟, er een systeemgerichte benadering nodig is om dichter bij de ware motieven te 

komen (als de verklaring in één van de drie niveaus gevonden kan worden, is het 

internationale systeem in principe het enige niveau waar deze nog gevonden kan worden). 

Één van zulke benaderingen is het neorealisme en dat is de reden waarom ik deze theorie 

ga gebruiken om een adequate verklaring te zoeken voor de oorlog in Afghanistan.  Om dit 

te gaan onderzoeken heb ik de hoofdvraag In hoeverre kan het neorealisme een verklaring 

bieden voor de oorlog van de VS in Afghanistan (2001-)? opgesteld met als doelstelling om 

een toevoegende bijdrage te leveren aan de verklaring van de oorlog van de Verenigde 

Staten in Afghanistan door de toepassing van de systeemgerichte theorie van het 

neorealisme. Ik ga een antwoord op deze vraag geven door een case-study uit te voeren. 

Om dit te kunnen gaan doen is het van belang om de diepte in te gaan wat betreft het 

neorealisme.  

 

De benadering van het neorealisme is gebaseerd op verschillende veronderstellingen 

(Mearsheimer, 2007): (1.) in het internationaal systeem heerst anarchie, (2.) de intenties van 
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staten kunnen nooit geheel doorgrond worden, (3.) het hoofddoel van staten is „overleven‟ 

(survival) en (4.) staten zijn rationele actoren.  

Deze veronderstellingen leiden tot een internationale structuur waarin geen orde 

heerst, waardoor staten op zichzelf zijn aangewezen en geen enkele andere staat kan 

vertrouwen. De anarchie leidt tot competitie en zelfhulp om eigen veiligheid te beschermen. 

De machtsverdeling is in dit systeem van uiterst belang. Deze verdeling wordt bepaald door 

het vermogen om „capabilities‟ te bezitten, dan wel aan te wenden. Met „capabilities‟ worden 

vooral economisch en militair potentieel bedoeld, maar ook bevolkingsgrootte, territorium en 

politieke stabiliteit doen ertoe. Veranderingen in dit vermogen zorgen voor veranderingen in 

het gedrag van staten. Een verandering in de distributie van vermogens betekent dus 

logischerwijs een verandering in de machtsposities binnen het internationale systeem  

(Baumann, Rittberger, & Wagner, 2001). Naar welke hoeveelheid aan macht en welke 

machtspositie gestreefd moet worden door staten om hun zekerheid tot overleven te 

maximaliseren is niet geheel duidelijk binnen het neorealisme. De twee hoofdstromingen 

binnen het neorealisme, het offensieve realisme en het defensieve realisme, zijn hier 

verdeeld over. Offensieve  en defensieve realisten zijn het eens over de „natuur‟ en „locatie‟ 

van macht, maar hebben  andere meeteenheden en zien  het meest effectieve gedrag ten 

opzichte van het hoofddoel „survival‟ anders.  Offensieve realisten trachten dat een staat het 

beste zo machtig mogelijk kan worden; de ultieme garantie tot veiligheid en overleven is het 

zijn van een hegemon in een unipolair systeem. Defensieve realisten zijn hier wat 

voorzichtiger mee en vinden dat er minder risico‟s aangegaan moeten worden, er moet pas 

tot actie overgegaan worden als er een zekerheid is over relatieve machtswinst. Doch, de 

denkwijze van beide groepen binnen het neorealisme is pas volledig te bevatten als de notie 

van polariteit erbij wordt gehaald.  Dit is namelijk van grote invloed op de machtspositie van 

een staat binnen het systeem en daardoor ook op de mogelijkheid tot het verkrijgen van 

macht door een bepaalde staat. Er bestaan drie soorten polaire systemen: een unipolair 

systeem waarin hegemoniale stabiliteit heerst, een bipolair systeem die volgens Waltz (1979) 

als het meest stabiel en vreedzaam wordt gezien en een multipolair systeem, waarin veel, 

maar weinig intensieve oorlogen heersen tussen de vele kleine machten.   

Volgens de offensieve realist is het verwerven van een positie als een hegemon in 

een unipolaire orde de ultieme garantie tot overleven. Echter, volgens de defensief realist is 

het streven naar deze positie te risicovol: het is bij dit streven waarschijnlijker dat er macht 

verloren wordt, dan dat er macht gewonnen wordt. Maximaliseren van macht betekent 

namelijk dat er een offensieve politiek gevoerd moet worden, iets dat de defensief realist 

gevaarlijk vindt aangezien een aanvallende staat kwetsbaarder en „doorzichtiger‟ is dan goed 

voorbereide verdedigende staten. Uit het voorgaande blijkt al dat de twee stromingen een 

andere gedachte hebben over de oorzaak waarom een staat tot oorlog of militaire interventie 



v 
 

over zal gaan. Het offensief realisme stelt dat het doel van het gebruik van geweld het 

vergroten van de relatieve machtspositie van de staat is (om het risico tot „ondergang‟ te 

verkleinen). Binnen deze benadering gaan staten altijd over tot geweld als de actie haalbaar 

lijkt te zijn (Taliaferro, 2000). Defensieve realisten stellen dat staten een defensieve aanpak 

zouden moeten prefereren, aangezien degene die aanvalt vaak kwetsbaarder en 

„doorzichtiger‟ zijn dan goed voorbereide verdedigers.  Deze veronderstelling, samen met de 

hoge kosten en risico‟s van oorlog en verovering, zouden zelfs de meest machtsgulzige 

leiders moeten ontmoedigen om een oorlog te beginnen (Taliaferro, 2000). Doch, de 

defensieve realist voorspelt ook dat leiders die zich onveilig en bedreigd voelen neigen tot 

het vergroten van hun veiligheid door militaire en diplomatieke strategieën na te streven. Een 

staat zal echter alleen tot actie met geweld overgaan als geweldloze (non-interventie) 

instrumenten de bedreiging van de verzwakking van de relatieve machtspositie verkleinen. 

De waarschijnlijkheid van een actie tot oorlog van staten is groot als er de mogelijkheid 

bestaat om grondstoffen of andere economische middelen te kunnen onttrekken uit het te 

veroveren gebied. Het vermogen van een staat om deze middelen te kunnen onttrekken ligt 

aan hun industriële capaciteit, de strategische kracht en het soort ruwe materiaal.  

  Uit de theorieën van de stromingen van het neorealisme over oorlog en conflict heb ik 

twee toetsbare hypotheses worden afgeleid. Om de interventie in Afghanistan te kunnen 

verklaren binnen het neorealisme moet ik later in het onderzoek een keuze maken welke 

hypothese ik ga toetsen. Deze beslissing is gestoeld op de analyse van het offensieve dan 

wel defensieve karakter van de buitenlandse politiek van de VS van voor 2001. Er blijkt 

weinig expansiedrang te zitten achter de acties van de VS te zitten; er is eerder sprake van 

het maximaliseren van veiligheid dan het maximaliseren van macht. Bovendien wijzen ook 

de „hyperbeveiliging‟ en het „unilateralisme‟ in Bush zijn politiek te op een defensief karakter.      

         Ik zal dus een hypothese horende bij het defensief realisme gaan toetsen om te 

bekijken of het Neorealisme een bijdrage kan leveren aan de verklaring van de oorlog van de 

VS in Afghanistan. Deze hypothese luidt als volgt: Er was sprake van een verwachting bij de 

VS dat non-interventie in Afghanistan haar relatieve machtspositie zou verzwakken. Deze 

hypothese zal niet opgaan en dus gefalsificeerd worden als de Verenigde Staten is gaan 

interveniëren in Afghanistan, terwijl zijn machtspositie niet verzwakt lijkt te worden bij non-

interventie.  

Bij de analyse ben ik begonnen met het onderzoeken wie de veroorzaker van de 

dreiging van het verzwakken van de relatieve machtspositie is en waar de dreiging zich in uit. 

De volgende redenering heb ik opgesteld om te bewijzen dat het terrorisme bestreden moet 

worden om de dreiging weg te nemen: 

(1.) De bedreiging bestaat uit de verzwakking van de relatieve machtspositie van de VS;  

(2.) Deze bedreiging wordt veroorzaakt door het terrorisme, in speciaal door Al-Qaida; 
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(3.) De bedreiging kan alleen verkleint worden als de oorzaak wordt bestreden; 

(4.) Het terrorisme moet bestreden worden.  

De veroorzaker is dus logischerwijs het terrorisme, dat het gevoel van onveiligheid bij 

de Amerikaanse burger brengt en angst zaait. Tevens uit de dreiging zich in de economie en 

de buitenlandse politieke doelen.  

Een staat zal dus tot interventie overgaan als er bij de VS de verwachting was dat het 

terrorisme niet effectief bestreden kan worden door beleidsmiddelen horende bij non-

interventie. Aangezien een terreurgroepering een irrationeel, decentraal en gesloten karakter 

heeft, wordt het effectief uitvoeren van non-interventie instrumenten als zeer complex 

ervaren (in het verleden) en verwacht (voor de toekomst). Om de bedreiging van de 

machtspositie van de VS te verkleinen, was het voor de Bush regering essentieel om een 

zichtbaar beleid te voeren strijdende tegen het terrorisme. Tevens lijkt een afschrikkend 

beleid als een militaire interventie essentieel om de relatieve machtspositie te behouden of te 

vergroten. In een onderzoek van Grey (2006) worden de de potentiële motieven van een 

bepaalde actie betreffende terrorismebestrijding geanalyseerd. In mijn onderzoek zijn twee 

van zijn motieven, „Deterrence‟ (afschrikking) en „Show terrorism not tolerated‟, het 

belangrijkste. Afschrikking verwijst - in internationale context - namelijk naar de staat van 

militaire paraatheid van een land om te reageren op een „onaanvaardbare actie‟ van een 

ander land. Daarnaast toont afschrikkend geweld aan dat een land zowel de middelen als de 

wil bezit om vergeldingsmaatregelen te nemen (Harvey, 1999) . Dit wil zeggen dat een staat 

als de VS na de aanslagen van 9/11 op zoek gaat naar een methode om de terroristen af te 

schrikken, zodat hun militaire macht - een indicator van de relatieve machtspositie - getoond 

kan worden.  Geen afschrikking zou kunnen wijzen op een tekort aan militaire macht, wat de 

machtspositie zou kunnen verkleinen. 

Het onderzoek van Grey (2006) laat zien dat militaire acties tegen landen en tegen 

terroristen het hoogste gemiddelde wat betreft afschrikking hebben. Het zou dus zo kunnen 

zijn dat de VS de verwachting zou hebben gehad dat de acties behorende bij non-interventie 

niet genoeg af zouden schrikken, waardoor zij wel over moesten gaan op militaire interventie 

- dat meer afschrikkend werkt- .  Binnen de benadering van het neorealisme zal een actie 

echter alleen afschrikkend kunnen zijn als de actie succesvol verloopt. Het instrument moet 

dus van te voren haalbaar en succesvol worden geacht. Als blijkt dat deze te weinig 

succesvol, haalbaar en niet afschrikkend worden geacht, zal het sowieso logisch zijn dat de 

VS overgaat op een militaire interventie (aangezien anders zijn machtspositie wordt 

aangetast). Dit lijkt inderdaad het geval te zijn. De beleidsmiddelen waaraan geen interventie 

te pas komen, zijn te onzeker om een - zichtbaar- effectief beleid te voeren tegen het 

terrorisme. Gevolg is dat Bush zich gedwongen voelde om een militaire interventie te plegen, 
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waardoor de hypothese van het defensief realisme in principe nu al niet gefalsificeerd kan 

worden.  

 Militair, economisch en politiek lijkt een militaire interventie in Afghanistan ook  

haalbaar te zijn. Al met al kan dus geconcludeerd worden dat non-interventie de relatieve 

machtspositie van de VS zal verzwakken, aangezien de bedreiging niet verkleind wordt. 

Daarnaast wordt de interventie als zeer haalbaar geacht (economische en militaire winst en 

het  behalen van geopolitieke doelen). De hypothese kan zodoende niet gefalsificeerd 

worden. Het neorealisme kan dus meer inzicht bieden de vraag waarom de VS tot interventie 

in Afghanistan is overgegaan.  
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1. Inleiding 

1.1 Projectkader 
 

In deze bachelorthesis onderzoek ik of het neorealisme een adequate verklaring kan bieden 

voor de oorlog die de Verenigde Staten (VS)  in Afghanistan voeren. Ik wil dit onderzoek 

verrichten aangezien ik vraagtekens zet bij de gangbare interpretatie van het beleid van de 

VS in Afghanistan. Het beleid dat sinds 2001 in dit land wordt uitgevoerd lijkt sterk af te 

wijken van de door President Bush (zijn regering) van tevoren aangedragen motieven. Mijn 

stelling is dat deze motieven geen juiste verklaring kunnen bieden voor de actie tot oorlog 

van de VS in Afghanistan en dat het neorealisme daar wel toe in staat is.  

Ik zal deze stelling inleiden met een projectkader dat ten eerste een puntsgewijze 

uiteenzetting van de gangbare interpretatie van het beleid van de VS in Afghanistan inhoudt. 

Ten tweede zal ik de vraagtekens die ik „prima facie‟ bij dit beleid zet behandelen. Het doel 

van dit projectkader is het verduidelijken van het centrale probleem in deze thesis (de oorlog 

in Afghanistan kan niet verklaard worden omdat de huidige interpretatie niet blijkt te kloppen) 

en het helder maken waarom ik het neorealisme wil gaan gebruiken als oplossing voor dit 

probleem.  

1.1.1 De standaard interpretatie van het beleid van de Verenigde Staten in Afghanistan 

 
Er zijn verschillende argumenten ofwel motieven van Bush die vele keren in zijn speeches, 

overheidsdocumenten en mediaberichten voorkomen. Dat zijn de motieven in de volgende 

redenatie: 

1. Vergelding van de aanslagen op het WTC op 11 september 2001; 

2. Bedreiging van de Amerikaanse normen en waarden; 

3. Bedreiging mondiale vrijheid; 

4. Oplossing voor de bedreiging onder 2 en 3 is van Afghanistan een democratie 

maken; 

5. Dit is alleen mogelijk door oorlog. 

 

1. Vergelding van de aanslagen op het WTC op 11 september 2001 

“They [terrorists] will try to hide. They will try to avoid the United States and our allies, but 
we're not going to let them. They run to the hills. They find holes to get in, and we will do 
whatever it takes to smoke them out and get them running, and we'll get them. … Listen, this 
is a great nation. We're a kind people. None of us could have envisioned the barbaric acts of 
these terrorists. But they have stirred up the might of the American people, and we're going to 
get them, no matter what it takes”         (G.W. Bush, 2001a) 
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Terroristen hebben op 11 september 2001 een aanslag gepleegd op het WTC in de 

Verenigde Staten. Hierdoor werd er niet alleen een inbreuk gepleegd op de vrijheid en 

veiligheid van de Amerikaanse burger, maar ook op de autonomie van de binnenlandse 

(politieke) orde. Binnen het territorium van de VS is „de vijand‟ binnen weten te dringen en 

heeft een verschrikkelijke chaos gecreëerd. Gezien het feit dat Al-Qaida volgens de 

Verenigde Staten achter deze aanslagen zat, was deze groepering het doelwit van de 

Amerikaanse toorn (Pressman, 2009). Zoals het bovenstaande citaat al duidelijk maakt, is 

Bush zelfverzekerd dat hij de terroristen zal „pakken‟, als vergelding voor wat de 

Amerikaanse burger is aangedaan. De reden dat er in de staat Afghanistan een oorlog 

begonnen moest worden, wordt door Bush  adequaat omschreven: “The leadership of al 

Qaeda has great influence in Afghanistan and supports the Taliban regime in controlling 

most of that country. In Afghanistan, we see al Qaeda‟s vision for the world. Afghanistan 

would be our first battleground” 1 (Bush, in Jones, 2008, p.8).  

2. Bedreiging van de Amerikaanse normen en waarden & 3. Bedreiging mondiale 

vrijheid 

 

“America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the 

world, and we stand together to win the war against terrorism”  (Bush, 2001b) 
 
“The United States will use this moment of opportunity to extend the benefits of freedom 
across the globe. . . . We will actively work to bring the hope of democracy, development, free 
markets, and free trade to every corner of the world” (Bush, 2002c) 

 

De terroristische aanval werd door de regering Bush gezien als een act against liberty, zoals 

Bush  in zijn speech van 20 september (2001) aangaf: “On September the 11th, enemies of 

freedom committed an act of war against our country”.  Deze uitspraak geeft al aan dat 

Amerika de verloren vrijheid terug wil winnen; the benefits of freedom (democratie, 

ontwikkeling, vrije handel in every corner of the world) (Nye, 1988) weer in al hun glorie 

aanwezig moeten kunnen zijn. Na 9/11 doet Bush regelmatig uitspraken dat Amerika de 

wereld zal bevrijden van het terrorisme en nergens voor zal terugschrikken. Aangezien de 

VS hun eigen normen en waarden als een soort van medicijn tegen het kwaad zien, ““The 

unique American moral right is a crusade against evil, spreading truth, justice and the 

American way” (Nederveen Pieterse, 2004), is het beschermen hiervan van groots belang. 

De benefits of freedom moeten kunnen doorleven zonder bedreiging of  angst voor een 

inbreuk op veiligheid van staten of  mensen. De „War on Terror‟ moest een oorlog worden 

waarin de normen en waarden van de VS weer veiliggesteld kunnen worden, met het doel de 

dreiging van het terrorisme weg te nemen. Het is een middel om tot een wereld te komen 

                                                           
1 Bush, G.W.(2001b), “Address to a Joint Session of Congress and the American People, September 20 
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waarin iedereen - en vooral de Amerikaanse burger - van de voordelen van de vrijheid kan 

genieten.  

   

4. Oplossing voor de bedreigingen onder 2 en 3 is van Afghanistan een democratie 

maken  

Om ervoor te zorgen dat elke soort van dreiging weg kan worden genomen, moesten de 

terroristen uit worden geschakeld en moest de „Amerikaanse moraal‟ genormaliseerd worden 

in Afghanistan. Dit laatste vereist het installeren van een democratie.  Bush was al voor de 

aanslagen bezig met het verspreiden van democratie in het Midden-Oosten, om te „vechten‟ 

voor het recht van elke staat op vrijheid en democratie (Jones, 2008). Dit zou moeten 

worden gedaan door vrije en open maatschappijen te creëren, oftewel democratieën. Als de 

Taliban eenmaal verdreven zou zijn, zou er in Afghanistan ook een weg vrij gemaakt kunnen 

worden voor het installeren van een democratie. Het uitgekozen middel om dit te realiseren 

was  staatsopbouw (Nation-Building). Zonder Nation-Building zal er geen democratie 

ontstaan, wat de kans groot maakt dat de terroristen terugkeren, de oorlog voor niets blijkt te 

zijn geweest en de Amerikaanse moraal niet aanwezig zal zijn. In andere woorden, het 

Kwaad zal dan gemakkelijk terug keren en de bedreiging van de „Benefits of Freedom‟ zal 

vergroten voor de Westerse Wereld.  

  

5. Dit is alleen mogelijk door oorlog. 

Naast het motief om tot oorlog over te gaan voor vergelding, kan het andere voorgaande 

alleen bereikt worden door een oorlog te ontketenen in Afghanistan.  De Taliban moest 

omwille van verschillende redenen door middel van geweld verdreven worden uit 

Afghanistan.  
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Oorlog

Terrorisme bestrijden Democratie verspreiden

Reactie Bush

Zoektocht vergelding Bedreiging Benefits of Freedom

'Act' 

Aanslagen op WTC

Ten eerste moest de Taliban, die volgens Bush sterk verbonden is met Al-Qaida 

verdreven worden. Alle terroristen en de landen die hen helpen of een veilige haven bieden, 

vormen een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Het is daarom 

noodzakelijk voor de VS om het recht tot 

zelfverdediging uit te gaan oefenen en hun 

burgers te beschermen (Pressman, 2009).  

Ten tweede is het onmogelijk om enkele 

hoofddoelen van de Amerikaanse 

buitenlandse politiek (de drie national 

security objectives):  het vernietigen van 

terrorisme, het actief promoten van democratie en het stoppen van non-conventionele 

proliferatie van massavernietigingswapens te bereiken, zonder tot een oorlog over te gaan. 

De Taliban was meer anti-Amerika dan pro-Amerika, weigerde samen te werken of 

kopstukken van Al-Qaida uit te leveren aan de VS. Logischerwijs ging de VS er dus vanuit 

dat zij de Taliban alleen konden verdrijven als zij met het machtigste leger van de wereld 

aankwamen: hun eigen militaire macht.  

De gangbare interpretatie van het beleid van de VS in Afghanistan dat ik hierboven uiteen 

heb gezet, is visueel weergegeven in    Tabel 1.  Visualisatie van de gangbare interpretatie 

1.1.2 „Vraagtekens 

Nu duidelijk is wat de gangbare interpretatie is, wil ik helder maken waarom ik „prima facie‟ 

mijn vraagtekens bij deze interpretatie zet. De motieven die Bush voorafgaande aan de 

oorlog opgesteld heeft, lijken niet overeen te komen met het beleid dat in Afghanistan 

uitgevoerd wordt.  Vooral de claim van „democratie brengen‟ wordt in diskrediet gesteld. Dat 

het „fout‟ gaat met dit kernelement zorgt ervoor dat eigenlijk alles op zijn kop wordt gezet.  

De volgende punten in het  beleid van de VS in Afghanistan doen mij die vraagtekens bij de 

motieven zetten: 

1. De VS doet de eerste twee jaar relatief weinig aan Nation-Building; 

2. De VS steunt een corrupte regering; 

3. De “democratie” die de VS mede geïnstitutionaliseerd heeft is een één 

partijsysteem en wordt niet gesteund door de bevolking; 

4. De VS steunt warlords die gewelddadig en mensenrechten onterend zijn; 

5. De VS doet weinig aan humanitaire hulp. 

 

 

 

1. De VS doet de eerste twee jaar relatief weinig aan Nation-Building 
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Afghanistan is het armste land ter wereld buiten sub-Sahara Afrika en zijn regering blijkt ook 

na de politieke reformatie zwak en ineffectief te zijn . Dit is grotendeels te wijten aan de 

minimale financiële hulp van de VS in de twee beginjaren van de „Nation-Building‟. Dit, terwijl 

de doelen  behind the pointy end of the spear (de  Nation-Building naast de combatoorlog 

tegen het terrorisme) vrijwel even belangrijk zijn als het winnen van de oorlog. Zij bepalen 

namelijk vaak de politieke uitkomst van de gehele campagne (Kagan, 2003). Onder Nation-

Building wordt meestal het volgende verstaan (Weinbaum, 2004):  

- De voorziening van staatsinstituties op politiek, juridisch en economisch gebied in; 

-  De versterking van de economie; 

-  De gulle en gerichte buitenlandse hulp ten behoeve van humanitaire, ontwikkeling- 

en veiligheidsdoelstellingen; 

- De versterking van de nationale identiteit; 

- Het oplossen of controleren van bestaande verdeeldheidkwesties en tot slot moeten 

er capabele en legitieme leiders aangesteld. 

Het gaat er dus om dat er goed functionerende, democratische staat ontstaat. Aan geen van 

deze punten lijkt de aandacht besteed te zijn die nodig was, waardoor Afghanistan nog 

steeds een zwakke staat is. Rubin (2007) laat zien dat de VS na de snelle militaire 

campagne voor de verdrijving van de Taliban de VS met tegenzin instemde met het opzetten 

van de  Security Assistance Force (ISAF) om de nieuwe regering te beschermen en om 

nieuwe militaire en politie machten op te zetten. Een vreemd gegeven, aangezien dit van 

uiterst belang lijkt te zijn om een legitieme en democratische staat te vormen. Daarnaast gaf 

de VS tot 2004 het minimale  bedrag uit aan Nation-Building en ging Bush niet in op 

dringende verzoeken tot hulp (op het gebied van opbouw) van Karzai en de NATO tot hij 

inzag dat de Taliban deze twee jaar goed benut had en weer macht begon op te eisen in het 

Zuiden (Rubin, 2007).  

 Het gebrek aan het steunen van de Nation-Building in Afghanistan staat regelrecht 

tegenover het doel van het realiseren van elke staat zijn recht op vrijheid en democratie. 

Geen democratie en geen verspreiding van de neoconservatieve, Amerikaanse moraal lijkt 

een bedreiging voor de Benefits of Freedom te vergroten; de VS voert echter geen beleid 

naar dit motief. 

 

 

 

 

2. De VS steunt een corrupte regering & 3. De “democratie” die de VS mede 

geïnstitutionaliseerd heeft is een één partijsysteem en wordt niet gesteund door de 

bevolking 
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De VS steunt geen democratisch gekozen regering, met een meerpartijensysteem en een 

meerderheid van de bevolking die achter hen staat. Na de Taliban verdreven te hebben uit 

Afghanistan, begon meteen het democratiseringsproces. Er werd een (interim) president 

aangesteld die pro-Amerikaans was (Karzai), maar die niet het volk representeerde en 

vriendschappelijke banden had met warlords. Ingalls en Kolhatkar (2006) geven vier redenen 

waarom de regering in Afghanistan niet democratisch te noemen is:  

(1.) de leiders van Afghanistan zijn gekozen door buitenlandse machten om hun belangen te 

behartigen. De (eerste) presidentsverkiezingen worden gekenmerkt door fraude en 

manipulatie. (2.) door de blijvende steun aan de warlords heeft de VS  prodemocratische 

organisaties uitgeschakeld voor een plek in de regering (door de warlords voorrang te 

geven), (3.) de constitutie claimt gelijke rechten voor man en vrouw. Echter, het islamitische 

rechtssysteem dat zij hanteren kan door extremisten gebruikt worden om mensenrechten te 

misbruiken. Tot slot, (4.) Het democratische systeem in Afghanistan was na hun installatie in 

feite een één partijsysteem, wat naar Westerse normen geen democratisch systeem te 

noemen is. Andere partijen dan de partij van Karzai hadden simpelweg geen politieke macht 

of invloed.  Zoals Robert Dahl (1989) argumenteert  in zijn boek „Democracy and its Critics‟ 

hebben burgers binnen een democratie het recht van vrijheid van meningsuiting en recht op, 

en de beschikking over alternatieve bronnen voor informatie (niet-gemonopoliseerde 

informatiebronnen). Gevolg is dat burgers het recht hebben om relatief onafhankelijke 

verenigingen en organisaties te vormen, waaronder politieke partijen en belangengroepen.  

 Het gaat er hier niet alleen om dat deze instituties vastgelegd zijn in de grondwet, 

maar dat zij ook in de praktijk bestaan en gebruikt worden. Een democratie zal dus moeten 

voldoen aan de volgende vijf criteria: gelijkheid bij verkiezingen, effectieve participatie, goed 

geïnformeerd zijn, beheersing van politieke agenda en inclusiviteit. In Afghanistan kunnen 

we niet spreken van de effectieve participatie van andere partijen, noch van gelijkheid van 

verkiezingen, aangezien de informatie die de burger toegereikt krijgt „gemonopoliseerd‟ is en 

de algehele verstrekking  van politieke informatie zeer gering is (Ingalls en Kolhatkar, 2006).   

Deze punten lijken mij genoeg reden te geven om tot de conclusie te komen dat er een 

ondemocratische en corrupte regering in Afghanistan geïnstalleerd is, met de hulp van de 

VS.  
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4. De VS steunt warlords die gewelddadig en mensenrechten onterend zijn & 5. De VS 

doet weinig aan humanitaire hulp 

Terugkomende op de warlords; dit zijn dezelfde personen die veelvuldig de mensenrechten 

hebben overtreden, de „zwarte‟ economie draaiend houden met drugshandel en na 09/11 

nog steeds steun ontvingen van de U.S. (zij waren allies in de Koude Oorlog en later allies 

tegen de Taliban). Nu zij benoemd zijn tot gouverneurs, lijkt het product van de oorlog in 

Afghanistan een gecentraliseerde macht in Kabul, een toename van criminaliteit, 

opiumproductie, het schenden van mensenrechten en instabiliteit in het zuiden (ARM, 2008). 

Met de wetenschap de warlords te blijven steunen gedurende de „war on terror‟ en de 

„building‟ wist de Bush zijn regering vermoedelijk dat een groot deel van de doelen van de 

„nation-building‟ sowieso niet vervuld kon worden. Het is tegenstrijdig dat een land die de 

eerder genoemde motieven heeft  en deze met „nation-building‟ wil bereiken uiteindelijk een 

regering inclusief warlords steunt die een groot aandeel hebben gehad in de verdeeldheid en 

het verval van het land.  

 De VS laat daarnaast ook de steun aan organisaties voor de rechten van vrouwen 

(als de Organisation of Promoting Afghan Women's Capabilities van Malalai Joya) of 

burgerrechten na.  

 

Voorlopig (aangezien mijn onderzoek nog niet van start is gegaan) zou ik dus mijn gestelde 

hypothese dat de vooropgestelde motieven van Bush geen juiste verklaring kunnen bieden 

voor de actie tot oorlog van de VS in Afghanistan aan willen nemen. Dit aangezien het beleid 

dat in Afghanistan gevoerd wordt, een totaal ander beeld laat zien dan dat de motieven 

veronderstellen. Bush lijkt niets anders te pretenderen dan vrijheid; de vrijheid van vóór 9/11 

voor de Amerikaanse burger terugwinnen en de verwerkelijking van de creatie van vrijheid in 

elke uithoek van de wereld. De Afghaanse burger zag echter iets heel anders gerealiseerd 

worden in zijn land: de politiek is corrupt, de economie is corrupt en de door hen gehate 

warlords blijven gesteund worden door de VS. Daarnaast deed de VS geen moeite om de 

neoconservatieve Amerikaanse moraal en een „Westerse‟ democratie te  bewerkstelligen in 

Afghanistan, waardoor zij de ultieme kans om de bedreiging voor hun eigen vrijheid en 

veiligheid misliepen.  

Uit het voorgaande blijkt dus dat het beschermen en verspreiden van de Benefits of Freedom 

niet de ultieme verklaring kan bieden voor de oorlog in Afghanistan. Ik stel dan ook dat er 

een andere verklaring moet zijn voor het feit dat de VS een militaire interventie in 

Afghanistan begonnen is. Democratie op zichzelf is eerder een middel om iets te bereiken, 

dan dat het het hoofddoel zelf is. Ik wil gaan onderzoeken of het neorealisme wel een 

adequate verklaring kan bieden voor de oorlog van de VS in Afghanistan.  
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Als hulpmiddel om de wereld te begrijpen en (internationale) processen en acties te 

verklaren, wordt er in de academische wereld gebruik gemaakt van theorieën. In deze thesis 

wil ik het neorealisme gaan toepassen op de oorlog van de VS in Afghanistan. Uiteraard heb 

ik deze theorie niet zomaar gekozen. De motieven van Bush zijn regering, zijn bijna volledig 

geredeneerd vanuit het niveau van de mens en de staat. Met deze niveaus refereer ik naar 

de „three images benadering‟ van Kenneth Waltz (1959), waarmee hij een antwoord probeert 

te geven op de vraag waar en door middel van welke theorie de belangrijkste oorzaken van 

een oorlog te vinden zijn (zie hoofdstuk 2, het theoretisch kader). De antwoorden hierop zijn 

heel verschillend en om wat structuur te bieden aan de variëteit van oorzaken, heeft Waltz 

de antwoorden geordend in drie niveaus of „images‟: de mens, de staat en het internationaal 

systeem. Waltz argumenteert dat elk niveau bekeken moet worden als men op zoek gaat 

naar een verklaring voor een actie tot geweld.  

 Het lijkt erop dat in Bush‟ zijn motieven  het niveau van het internationale systeem 

totaal veronachtzaamd wordt. In geen van zijn motieven komt het internationale krachtenveld 

naar voren, terwijl oorzaken vanuit de niveaus van de „staat‟ en de „mens‟ gebruikt worden. 

Zo wordt er in de „gangbare‟ interpretatie van de interventie van de VS in Afghanistan 

gefocust op democratie, vrijheid en de Amerikaanse normen en waarden. Aangezien dit in 

het gedrang kwam na de aanslagen van 9/11 en Bush deze „Benefits of Freedom‟ nou 

eenmaal hoog in het vaandel heeft staan, moest de VS in Afghanistan gaan interveniëren. 

Deze motieven horen bij het niveau van de „mens‟, aangezien Bush als persoon zijn 

neoconservatieve waarden zeer benadrukt in het buitenlands beleid van de VS, zoals het 

democratie brengen in instabiele regio‟s. Echter, in de motieven van de Bush regering wordt 

er ook gefocust op het verschil tussen Amerika en Afghanistan. Men zou kunnen stellen dat 

het etnocentrisme van de Amerikanen als oorzaak voor de interventie in Afghanistan kan 

worden gezien. De nadruk wordt gelegd op de verschillende karakteristieken van staten, de 

heterogeniteit, maar vooral ook de (juiste) waarden van eigen natie; allen kenmerken van het 

niveau van de „staat‟ (Singer, 1961). 

Nu zou het zo kunnen zijn dat de oorzaken inderdaad vrijwel enkel in de niveaus van 

de mens en de staat liggen en dat de weinig invloedrijke oorzaken binnen het systeem niets 

in de melk te brokkelen hebben. Echter, deze gepropageerde motieven op deze twee 

niveaus lijken niet erg moeilijk te ontkrachten door ze in verband te brengen met een 

tegenstrijdig beleid in Afghanistan. Dit brengt mij tot de stelling dat als de verklaringen van de 

oorlog in Afghanistan niet blijken te liggen in de afbeeldingen „mens‟ en „staat‟, er een 

systeemgerichte benadering nodig is om dichter bij de ware motieven te komen (als de 

verklaring in één van de drie niveaus gevonden kan worden, is het internationale systeem in 

principe het enige niveau waar deze nog gevonden kan worden). Één van zulke 
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benaderingen is het neorealisme en dat is de reden waarom ik deze theorie ga gebruiken om 

een adequate verklaring te zoeken voor de oorlog in Afghanistan.   

1.2 Relevantie van het onderzoek 

 
Zoals uit het projectkader al duidelijk is geworden lijkt de interventie van de VS in 

Afghanistan in 2001 een interventie te zijn waarin de motieven die Bush naar voren heeft 

gebracht niet nagestreefd worden. Doch, deze motieven dienen veelvuldig als basis voor de 

gangbare interpretatie van de oorlog in Afghanistan. Gevolg hiervan is dat er inconsistenties 

optreden in de huidige kennis van de (verklaring van) de oorlog in Afghanistan. Om meer 

inzicht te krijgen in deze interventie moet men niet de motieven van Bush als uitgangspunt 

nemen, maar een ander perspectief.  Ik wil de verklaring van de oorlog in Afghanistan 

kloppend maken door een benadering toe te passen die focust op het niveau van het 

systeem. Naar mijn mening is dit nog veel te weinig gedaan, waardoor de eigenlijke 

verklaring van de oorlog misschien wel nooit naar boven is gekomen. De wetenschappelijke 

relevantie van mijn onderzoek is dan ook om meer inzicht in de interventie  in Afghanistan te 

verkrijgen. Dit is alleen mogelijk als de gangbare interpretatie aan de kant wordt geschoven 

en de (ware) motieven vanuit een andere benadering achterhaald worden. 

 De maatschappelijke relevantie geeft het nut van het onderzoek aan; wat kan dit 

onderzoek bijdragen aan maatschappelijke of praktische problemen? Vanaf jaar één op de 

universiteit wordt er sterk gefocust op het feit dat problemen pas opgelost kunnen worden als 

de oorzaak van het probleem getackeld is. Als dit eenmaal gelukt is, kan men beginnen met 

de beleidsvorming. Dit is ook het geval bij het vormen van een buitenlands beleid. De 

besluitvorming over hoelang Nederland nog troepen naar Afghanistan uit moet zenden hoort 

grotendeels gebaseerd te zijn op de oorzaak oftewel motieven van die oorlog en in hoeverre 

deze motieven al verwerkelijkt zijn. „Democratie brengen‟ zou een geschikt doel zijn en een 

goede reden vormen door Nederland om nog een ruime tijd militair aanwezig te zijn in 

Afghanistan. Echter, de beslissing om „te blijven‟ zou weleens heel anders kunnen zijn als 

blijkt dat „democratie brengen‟  nooit een echt motief geweest is voor deze oorlog en de 

interventie een ander doel heeft gehad. De zoektocht naar de ware oorzaken/motieven van 

de interventie van de VS in Afghanistan kan dus van maatschappelijk nut zijn, aangezien het 

van invloed zou moeten zijn op de beleidsvorming van Nederland in Afghanistan.  
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1.3 Doelstelling en Vraagstelling 

 

1.3.1 Doelstelling 

 

Een toevoegende bijdrage leveren aan de verklaring van de oorlog van de Verenigde Staten 

in Afghanistan door de toepassing van de systeemgerichte theorie van het neorealisme.  

 

Deze doelstelling denk ik te kunnen bereiken door de volgende stappen te ondernemen in dit 

onderzoek: 

- Een analyse maken van de motieven van Bush en het beleid in Afghanistan; 

- Een diepgaande uiteenzetting van de theorie van het neorealisme verstrekken;  

- Doelgericht onderzoeken wanneer staten tot oorlog overgaan binnen het neorealisme; 

- De theorie van het neorealisme met betrekking tot oorlog vertalen naar de situatie in 

Afghanistan; 

- De verklaring van het neorealisme toegepast op de oorlog van de VS in Afghanistan 

analyseren.  

 

1.3.2 Vraagstelling 

 

Hoofdvraag: 

In hoeverre kan het neorealisme een verklaring bieden voor de interventie van de VS in 

Afghanistan (2001)? 

 

Deelvragen: 

(1.) Wat zijn de motieven van Bush en het beleid in Afghanistan?; 

(2.) Hoe ziet de theorie van het neorealisme eruit?; 

(3.) Wanneer gaan staten tot oorlog over binnen het neorealisme?; 

(4.) Hoe kan de theorie van het neorealisme met betrekking tot oorlog vertaald worden naar 

de situatie in Afghanistan?; 

(5.) Wat is de verklaring van het neorealisme op de oorlog van de VS in Afghanistan?. 

 

Uitleg 

De eerste twee deelvragen gaan over de basiskennis die noodzakelijk is voor dit onderzoek. 

Zonder te weten wat de  motieven van Bush zijn en hoe het neorealisme in elkaar steekt, kan 

ik dit onderzoek in principe helemaal niet uitvoeren. In de derde deelvraag wordt het 

neorealisme versmald naar wat van toepassing is op mijn casus: wanneer staten tot 
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interventie (oorlog) overgaan. Dit deel van de theorie zal ik daarna (deelvraag 4) vertalen 

naar de situatie in Afghanistan. Hierin worden de variabelen zodanig geoperationaliseerd dat 

zij op de oorlog in Afghanistan van toepassing zijn. Er wordt dus van de algemene theorie 

van het neorealisme toegewerkt naar het gebruik van de theorie op een concrete situatie. 

Deelvragen vier en vijf hebben betrekking op de toets oftewel analyse die ik ga uitvoeren in 

dit onderzoek.    

1.4 Methodologie  

1.4.1 Crucial Case Study 
 
In de systeembenadering van het neorealisme is een structuur gecreëerd, waaruit men kan 

afleiden wanneer en hoe een staat zich gedraagt en op dingen reageert. Men zou in principe 

kunnen stellen dat de neorealist wetten (een structuur) heeft ontwikkeld voor het gedrag van 

staten. Ook al functioneren er verschillende theorieën binnen de benadering, laat het 

neorealisme geen ruimte of verklaringskracht over aan benaderingen binnen andere niveaus 

dan het systeem (Waltz‟ three images, red.). In die zin wil ik stellen dat het neorealisme een 

soort van deterministisch is, de assumpties en de structuur die hieruit voortvloeien zijn 

datgene wat de actie van staten verklaart en niets anders. Dit betekent echter ook dat als 

een actie van een staat niet geheel in de lijn van de benadering van het neorealisme 

verloopt, het hele neorealisme ontkracht wordt. Het is volgens het neorealisme namelijk niet 

mogelijk dat een deel van de actie of het gedrag van een staat verklaard wordt door het 

systeem en een deel door „de mens‟ of „de staat‟.  Het enigszins deterministische karakter 

van deze theorie brengt me tot het gebruik van de methodologie van de „crucial case‟ . 

Eckstein (1975) beschrijft de crucial case als een case “that must closely fit a theory if one is 

to have confidence in the theory‟s validity, or, conversely, must not fit equally well any rule 

contrary to that proposed” (p. 118).  Volgens Gerring (2007) kan een case dus als crucial 

geschouwd worden als de feiten in de case centraal staan tot het bevestigen of ontkrachten 

van de theorie. Er zijn verschillende soorten van crucial cases:  

(1.) de crucial case in zijn sterkste vorm, waarbij de casus exact kan worden verklaard door 

de theorie. Geen enkele andere theorie kan de feiten van de casus verklaren; de theorie is 

dus deterministisch.  

(2.) de crucial case in een wat mildere vorm, wanneer er een maximum of een minimum aan 

waarschijnlijkheid bestaat dat de theoretische voorspellingen vervult kunnen worden.   

(3.) de crucial case in zijn zwakste vorm, dit is er een case die geen theoretische 

voorspelling op lijkt te volgen, maar het toch doet. Deze case is bevestigend.   

Zoals al eerder is beargumenteerd, als de oorlog in Afghanistan niet exact verklaard 

kan worden door de theorie van het neorealisme, dan is de theorie in principe al ontkracht. 

Dit zou kunnen duiden op het gebruik van de crucial case in zijn sterkste vorm. Echter, 
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terugkoppelend naar mijn hoofdvraag In hoeverre kan het neorealisme een bijdrage leveren 

aan het verklaren van de interventie van de VS in Afghanistan?, lijkt mijn casus een crucial 

case in de wat mildere vorm te zijn. Deze crucial case bestaat uit twee „soorten‟: een case 

die naar alle waarschijnlijkheid de theoretische voorspellingen kan vervullen en als dit niet zo 

blijkt te zijn, is het een sterke ontkrachting van de theorie. Daartegenover staat de case die 

van tevoren helemaal niet in de lijn van de theorie lijkt te lopen en als sterke bevestiging kan 

dienen als dit toch zo blijkt te zijn. Mijn casus lijkt een casus van het eerste soort te zijn; een 

casus die naar alle waarschijnlijkheid de voorspellingen van de theorie kan vervullen. Er zou 

echter ook geargumenteerd kunnen worden dat de casus tussen de sterkste en de wat 

mildere vorm in te zit. Ook al komt als resultaat uit mijn case-study dat het neorealisme 

ontkracht wordt, omdat het niet precies de feiten van de oorlog in Afghanistan verklaart, kan 

het wel enige inzichten met betrekking tot deze theorie bieden, die de oorlog beter doen 

begrijpen en verklaren. Theoretisch gezien is de casus een crucial case in zijn sterkste vorm, 

praktisch lijkt het meer een crucial case in zijn mildere vorm te zijn.  

 Qua methode van onderzoek maakt dit onderscheid in principe niet veel uit: beide 

vallen onder de theory driven case study, waarin analyses worden gemaakt van single cases 

in een raamwerk van generalisaties, assumpties en voorspelling van een theorie. Deze 

analyse kan resulteren in een bevestiging of ontkrachting. Men moet er echter wel vanuit 

gaan dat een theorie niet bevestigd kan worden aan de hand van één casus, men kan echter 

stellen dat de casus in de lijn van de theorie is verlopen (Lijphart, 1971).  

 

1.4.2 Uitwerking van de Case-Study 

 

Aangezien de Crucial Case (in mildere vorm) in alle waarschijnlijkheid de voorspellingen van 

de theorie zal gaan vervullen, zal ik alvorens de hypothesetoetsing indicatoren opstellen, 

waarbij de hypothese gefalsificeerd moet worden. Als deze indicatoren voorkomen in de 

casus, moet men sterk gaan twijfelen aan de waarheid van de theoretische voorspellingen.  

Er zal dus eerst een theoretisch hoofdstuk komen alvorens aan de case-study, waar zowel 

de hypotheses als de indicatoren vanuit afkomstig zijn. Deze indicatoren of assumpties zal in 

de case-study proberen te achterhalen door middel van literatuuronderzoek. Waarom ik 

alleen voor dit bronmateriaal heb gekozen, leg ik uit in de volgende paragraaf. 
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1.4.3  Het gebruik van bronnen 

 

Om tijdens de toetsing van mijn hypotheses mijn bevindingen te kunnen valideren moet ik de 

juiste bronnen selecteren en triangulatie toepassen. Het toepassen van triangulatie ligt ten 

doel van het tonen dat de bevinding ondersteund wordt door meerdere, onafhankelijk van 

elkaar verkregen waarnemingen. Er wordt dus gezocht naar overeenkomstige patronen, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende bronnen. Bronnen om te selecteren zijn 

bronnen die elkaar aanvullen, oftewel complementeren. Zo zou een uitspraak van G.W. Bush 

tijdens een interview ondersteund kunnen worden door aanwezige documentatie. Het komt 

er eigenlijk op neer dat tijdens de datacollectie consistent gebruik wordt gemaakt van 

verschillende databronnen en bevindingen gelijk dubbel gecontroleerd worden.  

 Met het voorgaande in mijn achterhoofd ben ik nagegaan welke bronnen ik moet 

gaan gebruiken bij de toetsing van mijn hypotheses. Hypotheses, aangezien het gebruik van 

het neorealisme met betrekking tot actie met geweld vereist om een hypothese op te stellen 

van het offensief realisme en van het defensief realisme. In hoofdstuk 2 zal ik hier meer 

duidelijkheid over verschaffen.  

 

De soort bronnen die in aanmerking komen voor mijn onderzoek (en tevens beschikbaar zijn) 

zijn ten eerste rapporten van de VS, CIA, SIPRI en instellingen die zich specialiseren op de 

buitenlandse politiek van de VS in het Midden-Oosten die informatie bevatten over de 

„tastbare‟ winst of kosten van een oorlog en de distributie van macht. Bij beide hypotheses is 

deze informatie nodig voor de hypothesetoetsing. Hierbij maak ik dus gebruik van 

secundaire, geschreven bronnen.  Primaire bronnen als George W. Bush of een warlord in 

Afghanistan zullen voor mij niet toegankelijk zijn. Echter, het interviewen van deskundigen op 

het gebied van neorealisme en de oorlog in Afghanistan had eventueel wel gekund. Ik heb 

hier niet voor gekozen, aangezien dit naar mijn mening te weinig toevoegde in vergelijking 

met de moeite die het kost. De deskundige mening van een onderzoeker op het gebied van 

de oorlog in Afghanistan staat in principe gelijk aan de deskundige mening in een 

literatuuronderzoek (die ik simpelweg door kan nemen). Aangezien het om een deskundige 

gaat, en niet om een persoon die  direct betrokken is bij het conflict (zoals Bush), gaat het 

„voordeel‟ van reactiviteit niet op. Met reactiviteit wordt de door de onderzoeker uitgelokte 

verbale informatie bedoeld, waar de ondervraagde zich niet bewust van hoeft te zijn. Ik zie 

niet in dat dit van grote waarde is voor mijn onderzoek, aangezien mijn onderzoek niet draait 

om gevoelens of emotie van een bepaalde onderzoeker rond het onderwerp.   

 Tevens wil ik gebruik gaan maken van onderzoeken en artikelen van prominente 

onderzoekers binnen de internationale betrekkingen en de Geopolitiek.  Ten eerste zal de 
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informatie hieruit handvatten kunnen bieden voor het onderzoeken van de (buitenlandse) 

politiek van de VS, hun relatieve machtspositie en wat de VS in Afghanistan dacht te gaan 

vinden. Ik hoop in deze bronnen de wat minder tastbare winst, kosten en macht te vinden. 

Hiermee bedoel ik strategische doeleinden die voor mij niet meteen naar voren komen, maar 

die deskundigen wel opmerken. Waarschijnlijk zal ik bepaalde resultaten uit deze bronnen 

over kunnen nemen, aangezien zij al hard gemaakt zijn door betrouwbaar en valide 

onderzoek. Bij andere, wat meer interpretatieve resultaten/conclusies zal ik zelf nog meer 

argumenten moeten zoeken. Uiteraard moet er altijd rekening worden gehouden met de 

belangen en bedoelingen van de auteur van de bron (óók bij rapporten van de staat). Ten 

tweede zullen deze bronnen en de rapporten en uitspraken van Bush elkaar kunnen 

complementeren, waardoor de validiteit vergroot kan worden.  

 Het missende bronnenmateriaal zal vooral de “secret documents” van de VS 

bevatten, die waarschijnlijk meer van de ware motieven van de VS om een oorlog in 

Afghanistan te beginnen onthullen. Enige documenten zullen wel uitgelekt zijn, maar de 

vraag is of ik deze kan vinden (op internet). Wellicht kan ik deze vinden als zij in 

wetenschappelijke artikelen worden gebruikt.  

 

1.4.4 Vooruitblik op de thesis 

 

Het volgende hoofdstuk dat aan bod zal komen is het theoretisch hoofdstuk, waarin het 

neorealisme behandeld zal worden. In dit hoofdstuk zal algemeen begonnen worden, met de 

assumpties die de basis van het neorealistisch gedachtegoed vormen. Later zal toegespitst 

worden op het neorealisme met betrekking tot actie met geweld. Hier zal een distinctie 

worden gemaakt tussen het offensief en het defensief realism, beiden toebehorend aan het 

neorealisme, maar zij hebben een andere kijk op de gevolgen van anarchie. Dit zorgt ervoor 

dat zij andere oorzaken zien voor het gebruik van geweld door staten (door middel van een 

oorlog of interventie).  

 Voor beide theorieën zal ik een hypothese opstellen; de hypothese die ik zal gaan 

toetsen hangt af van hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk ga ik bekijken of de VS zijn buitenlandse 

politiek een offensief danwel defensief karakter heeft. Zodoende kom ik erachter welke 

hypothese bij de VS zijn politiek met betrekking tot Afghanistan (oftewel de casus) past. Tot 

slot zal ik de gekozen hypothese gaan toetsen in hoofdstuk vier en een conclusie geven van 

het gehele onderzoek. Hoofdstuk vijf zal nog een samenvatting en reflectie bevatten.  
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2. Theoretisch kader  

 
“Theory is artifice. A theory is an intellectual construction by which we select facts and 
interpret them. The challenge is to bring theory to bear on  facts in ways that permit 
explanation and prediction”      
        (Waltz, 2003, p.22) 

 

In deze thesis wil ik een systeemgerichte theorie als het neorealisme gebruiken om de oorlog 

van de VS in Afghanistan te verklaren. Impliciet hieraan geef ik dan ook antwoord op de 

vraag waarom de motieven (volgens het neorealisme) niet lijken te rijmen met het beleid dat 

de VS in Afghanistan voert.  

In dit theoretisch kader behandel ik ten eerste Waltz‟ drie afbeeldingen benadering, 

aangezien deze benadering inzicht biedt in het gebruik van het neorealisme in deze thesis. 

Ten tweede zal ik een gestructureerde uiteenzetting geven van de theorie van het 

neorealisme, zodat er een goede basis wordt weergegeven voordat ik overga op het 

verklaren van een actie tot oorlog binnen de theorie van het Neorealisme. Toonaangevende 

denkers op het gebied van neorealisme zijn Kenneth Waltz, degene die de benadering 

bedacht heeft, Robert Jervis, John Mearsheimer, Stephen Walt en Robert Art.  

 Ik zal extra aandacht geven aan (de verschillen tussen) de twee hoofdstromingen 

van het neorealisme, het offensief realisme en het defensief realisme. De reden hiervoor is 

dat deze stromingen de basis zullen zijn voor de theorievorming met betrekking tot wanneer 

staten overgaan tot een actie met geweld. Vanuit de gevormde theorie zullen naderhand de 

hypotheses en conceptuele modellen worden opgesteld.  

2.1 Waltz‟  three images 

In zijn boek Man, the state, and war: a theoretical analysis (1959) geeft Kenneth Waltz aan 

dat er een breed spectrum aan oorzaken bestaat waarom staten een bepaald gedrag  

vertonen op het internationaal toneel.  Voornamelijk probeert hij een antwoord te geven op 

de vraag waar  en door middel van welke theorie de belangrijkste oorzaken van oorlog te 

vinden zijn (Waltz, 1959, p.12). Waltz‟ benadering kan mij verder helpen met de vraag waar 

ik de verklaring van de oorlog in Afghanistan moet zoeken. Echter, de antwoorden op de 

eerder gestelde vraag zijn heel verschillend en vaak zelfs tegenstrijdig. Om deze variëteit te 

kunnen overzien, probeert Waltz enige structuur te bieden door de antwoorden te ordenen in 

drie niveaus (images of international relations). Deze niveaus geven de plaats  aan waar de 

oorzaken worden gezocht: de mens, de staat en het internationaal systeem. Waltz 

argumenteert dat een combinatie van de drie niveaus nodig is om internationale relaties te 

begrijpen. In andere woorden, de te verwachte consequenties van een oorzaak uit een 

bepaald niveau  zijn vaak niet te begrijpen zonder ze in verband te brengen met oorzaken uit 
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de twee andere niveaus (Waltz, 1959 p.14) Later is Waltz zelfs gaan argumenteren dat het 

niveau van het systeem eigenlijk het enige niveau is waar de oorzaken tot oorlog in gezocht 

moeten worden (Waltz, 1979). Het idee dat de verklaring in het systeem gezocht moet 

worden, is terug te zien in systeemgerichte benaderingen als het neorealisme. Ik zal een 

voorbeeld van de theorie geven met betrekking tot mijn eigen onderwerp: 

 

America is a nation with a mission, and that mission comes from our most basic beliefs. We 
have no desire to dominate, no ambitions of empire. Our aim is a democratic peace -- a peace 
founded upon the dignity and rights of every man and woman. America acts in this cause with 
friends and allies at our side, yet we understand our special calling: This great republic will 
lead the cause of freedom."        (Bush, 2004) 

 

Wat ik al eerder in dit onderzoeksplan betoogd heb, is dat de gepropageerde motieven van 

de Bush regering grotendeels in de niveaus „mens‟ en „staat‟  liggen. Het bovenstaande 

citaat is één van de vele voorbeelden waarin Bush focust op democratie,  mensenrechten en 

vrijheid; allemaal motieven die binnen de niveaus van de staat en de mens vallen. Het lijkt 

erop dat deze motieven het niveau van het systeem totaal veronachtzamen.  Zoals Waltz 

(1959) al argumenteert,  is het onmogelijk om een volledige verklaring voor een bepaalde 

gebeurtenis te vinden als men focust op één niveau, en ondertussen de andere 

verwaarloost.  Als ik de verklaring voor de oorlog in Afghanistan alleen zou zoeken in de 

gepropageerde motieven van de Bush regering (die maar op twee van de drie niveaus 

focust), dan zou ik volgens Waltz dus nooit de volledige verklaring kunnen vinden. 

Tegelijkertijd betekent dit dat ik ook vanuit alleen het neorealisme de oorlog in Afghanistan 

niet kan begrijpen. Echter, door het neorealisme toe te passen kan ervoor gezorgd worden 

dat de veronachtzaamde en missende oorzaken vanuit het systeemniveau toegevoegd 

worden aan de verklaring voor de oorlog van de VS in Afghanistan. Aangezien de 

gepropageerde motieven vanuit de twee andere niveaus grotendeels niet lijken te kloppen, is 

er een grote kans dat de oorzaken van  deze oorlog voornamelijk in het systeemniveau 

liggen en het neorealisme dus een grote bijdrage kan leveren aan het „begrijpen‟ en 

verklaren van de oorlog in Afghanistan.   

 Om verwarring te voorkomen: Waltz heeft het neorealisme ontworpen nadat hij de 

theorie van de drie images heeft gecreëerd (Waltz, 1964). In het begin ging hij ervan uit dat 

een goede verklaring van het gedrag van staten alleen gevonden kon worden door een 

combinatie van  oorzaken vanuit de drie niveaus. Gedurende de tijd is Waltz tot de conclusie 

gekomen dat alleen het niveau van het systeem dé verklaringsgrond biedt voor  het gedrag 

van staten en dat de andere niveaus buiten beschouwing kunnen worden gelaten.  

 

De theorie die ik nu zal gaan bespreken is dus het neorealisme. Ik zal aangeven wat de 

basisprincipes zijn, wat voor een plaats staten innemen in de theorie, wat hun gedrag 
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bepaalt en hoe het systeemniveau wordt behandeld in de benadering. Dit alles zal resulteren 

in de basisassumpties van het neorealisme. 

Vanuit deze assumpties worden de hypotheses van het neorealisme gevormd, die ik op hun 

beurt zal vertalen naar verwachtingen die het neorealisme heeft ten opzichte van oorlog 

(opgesplitst tussen het offensief realisme en het defensief realisme).  

 

Hierna zal ik voor beide hoofdstromingen binnen het neorealisme een algemene en 

toegepaste hypothese opstellen. In hoofdstuk 4 zal ik een keuze maken voor één van de 

twee delen; een keuze die gebaseerd is op de vertaling van het neorealisme op de situatie 

van de oorlog in Afghanistan. 

2.2 De benadering van het neorealisme 

 
2.2.1 Veronderstellingen 

 

De benadering van het neorealisme is gebaseerd op verschillende veronderstellingen 

(Mearsheimer, 2007): 

- In het internationaal systeem heerst anarchie; 

- De intenties van staten kunnen nooit geheel doorgrond worden; 

- Het hoofddoel van staten is „overleven‟ (survival); 

- Staten zijn rationele actoren. 

Deze veronderstellingen worden voor waar aangenomen en „veroorzaken‟ bepaalde 

gevolgtrekkingen die in dit hoofdstuk uiteengezet zullen worden. Allereerst  zullen de 

veronderstellingen van meer uitleg voorzien worden. 

Zoals al duidelijk is geworden, is het neorealisme een benadering die zich richt op het 

internationale politieke systeem. Dit is dan ook het grote verschil met zijn voorloper, het 

realisme. Het realisme zoekt verklaringen en oorzaken van internationaal gedrag vooral 

binnen de staat en het karakter van de mens. Het neorealisme laat de factoren binnen de 

staat en de mens buiten zijn theorie en focust op oorzaken vanuit het internationaal systeem, 

waarin anarchie heerst (Waltz, 1979). Dit is de eerste veronderstelling van het neorealisme. 

In een anarchisch wereldsysteem bestaat geen hogere autoriteit dan de staat. Dit impliceert 

in feite al dat staten de enige actoren, ofwel units, in het systeem zijn. Het is niet zo dat er 

automatisch chaos ontstaat als er sprake is van anarchie; in het internationale systeem 

bestaat een bepaalde structuur, waar ik later nog op in zal gaan. Een staat in een anarchisch 

wereldsysteem is compleet op zichzelf aangewezen, hij is afhankelijk van eigen acties als er 

iets moet gebeuren (Mearsheimer, 2007).  

Een tweede veronderstelling is dat de intenties van een staat (bij een bepaalde actie) 

nooit door andere staten geheel doorgrond kunnen worden, waardoor samenwerking vaak 
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moeizaam tot stand komt. Staten moeten er altijd vanuit gaan dat een andere staat het 

(offensieve, militaire) vermogen heeft om hen te schaden. Deze onzekerheid en wantrouwen 

in combinatie met het anarchisch systeem waar geen reddende „nightwatchman‟ is, leiden 

ertoe dat staten zichzelf moeten helpen als zij zich bedreigd voelen: self-help (Mearsheimer, 

2007). Tevens zorgt dit voor het fenomeen van het veiligheidsdilemma. De essentie hiervan 

is dat de meeste acties of stappen die een staat onderneemt om zijn veiligheid te vergroten, 

de veiligheid van een andere staat verkleint. Dit betekent dat het moeilijk is voor een staat 

om zijn eigen „overleven‟ en veiligheid te vergroten, zonder een andere staat te verontrusten. 

Dat komt óók door de anarchie: omdat er geen gezag is dat ervoor zorgt dat een staat die 

zich niet aan de regels houdt wordt gestraft, moet elke staat een andere staat wantrouwen. 

Een staat kan immers telkens worden bedrogen. Dit is dan ook de reden waarom  een staat 

zijn macht moet vergroten en heeft een staat veelvuldig te maken met een 

veiligheidsdilemma.  

 Staten zijn dus op zichzelf aangewezen door een gebrek aan vertrouwen, maar hoe 

en waaraan moeten zij zich behelpen en welke belangen moeten beschermd worden?  

Volgens het neorealisme is de staat zijn grootste belang om hun territoriale integriteit en de 

autonomie over hun binnenlandse politieke orde te handhaven. De derde veronderstelling is 

dan ook dat staten hun hoofddoel „survival‟ is oftewel proberen te overleven. Een staat kan 

het beste overleven als het veel macht heeft en veel winst (economisch, militair) maakt. Door 

rationele keuzes te maken en doelgerichte strategieën uit te voeren, kunnen staten hun 

macht zeker stellen en maximaliseren. Staten zijn dus rationele actoren die door te streven 

naar een maximum aan winst en macht hun hoofddoel „proberen te overleven‟ proberen 

veilig te stellen. Dit is tevens de laatste veronderstelling van het neorealisme.  

 

2.2.2 Machtsstructuur  

 

De volgende vragen die opkomen zijn wat macht en winst inhouden binnen het internationale 

systeem, hoe hieraan te komen is en wanneer een staat genoeg macht heeft. Ten eerste 

gaat het neorealisme uit van relatieve winst en macht. Dit wil zeggen dat het er niet alleen 

om gaat wat de staat zelf voor winst aan macht behaalt door een bepaalde actie, maar het 

gaat ook om het verlies aan macht van andere staten bij diezelfde actie. Onder macht wordt 

voornamelijk economische en militaire kracht verstaan, maar ook (de grootte van) de 

bevolking en het grondgebied zijn variabelen waar macht mee te verkrijgen valt  (Baumann, 

Rittberger,  & Wagner, 2001). Het neorealisme focust echter sterk op militaire macht. De 

andere variabelen zien zij min of meer als een middel om de militaire macht mee te 

vergroten. Zo zal een relatief grote bevolking meer potentiële militairen inhouden.   
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De machtspositie van een staat hangt dus af van de verhouding van de hoeveelheid 

van eigen machtsvariabelen (vermogens aan macht) afgezet tegen die van andere staten. 

De focus op de distributie van vermogens is tot stand gekomen door de structuur van het 

internationaal systeem. Een internationaal systeem houdt over het algemeen een orde, 

functies van staten en distributie van vermogens in. Aangezien er geen orde bestaat in het 

anarchische systeem van Waltz en de functies voor elke staat in dit systeem dezelfde zijn 

(namelijk overleven), kan een staat zich alleen onderscheiden door middel van de distributie 

van vermogens. Het vermogen om het doel van „overleven‟ te bereiken, is wat verschilt per 

staat en wat vervolgens de machtspositie creëert. Een verandering in de distributie van 

vermogens betekent dus logischerwijs een verandering in de machtsposities binnen het 

internationale systeem  (Baumann, Rittberger, & Wagner, 2001). Naar welke hoeveelheid 

aan macht en welke machtspositie gestreefd moet worden door staten om hun zekerheid tot 

overleven te maximaliseren is niet geheel duidelijk binnen het neorealisme.  

De twee hoofdstromingen binnen het neorealisme, het offensieve realisme en het 

defensieve realisme, zijn hier verdeeld over. Ik zal het gedachtegoed van beide stromingen 

uiteenzetten, aangezien hun veronderstellingen ook implicaties zullen hebben op wanneer 

een staat tot actie met geweld overgaat.  

 

2.2.3 Defensieve realisten 

Defensieve realisten als Waltz geloven dat staten sterk geneigd zijn om het evenwicht te 

zoeken tegen agressieve staten, die vaak ook een grootmacht zijn. Zij argumenteren dat het 

dwaas is om als doel te hebben om de machtigste in het systeem te worden (de hegemon), 

want dat zou neerkomen op overexpansie. Staten zouden in plaats van het maximaliseren 

van macht, streven naar een „passende hoeveelheid macht‟. De redenen  dat staten niet de 

machtigste in het systeem moeten willen worden zijn de volgende:  ten eerste, andere staten 

zullen tegen je  „balancen‟ :  andere (grote) machten zullen coalities vormen op bijvoorbeeld 

militair gebied, die de steeds machtiger wordende staat een gevoel van onveiligheid zal 

geven of zelfs vernietigen (Waltz, 1988). Ten tweede moet niet iedere kans op macht 

aangegrepen worden, ook al lijkt deze haalbaar te zijn.  Oorlog en verovering, de twee 

gangbare vormen van het verkrijgen van macht, werpen volgens de defensieve realist vrijwel 

nooit vruchten af. De aanvallende staat is volgens hen kwetsbaarder en „doorzichtiger‟ dan 

goed voorbereide verdedigende staten. Staten moeten dit realiseren en in plaats van 

verovering van land focussen op het behouden van hun positie binnen het machtsevenwicht.   

 Een kans moet pas benut worden als de balans van nadelen en voordelen sterk 

positief uitvalt, en er dus geen enkel risico ten opzichte van de overleving wordt gelopen. Dit 

is echter zeer onwaarschijnlijk; ook al is een staat of gebied veroverd, er zullen zich hierna 

nog vele problemen voor doen. Het opzetten van moderne industriële economieën vereist 
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openheid, vrijheid en welwillendheid van de bevolking, wat vaak niet te vinden is in bezette 

gebieden (Mearsheimer, 2007).   

 Het komt er op neer dat het defensieve realisme beargumenteert dat het 

maximaliseren van macht te veel risico voor de positie van een staat in het machtsevenwicht 

met zich meebrengt. Het verlies aan macht door de kosten en problemen van oorlog en 

bezetting is zo groot , dat een staat zich beter bezig kan houden het met behouden van zijn 

positie, in plaats van meer macht proberen te verkrijgen.  

 

2.2.4 Offensieve realisten 

 

Uitgaande van de assumpties van het neorealisme concludeert Mearsheimer, de 

grondlegger van het offensieve realisme, dat het anarchische wereldsysteem expansie sterk 

stimuleert. Dit leidt tot de veronderstelling dat de garantie op overleven het beste te bereiken 

is door  macht  te maximaliseren, met het ultieme streven om de grootste macht binnen het 

internationale systeem te worden (een hegemon) (Toft, 2003). Staten moeten altijd alert zijn 

wat betreft nieuwe kansen om winst te maken of macht te verkrijgen. Zij moeten elke kans 

aangrijpen als deze haalbaar lijkt te zijn (Schmidt, 2005).    

2.2.5. Verschil defensief en offensief realisme 

 

Offensieve  en defensieve realisten zijn het eens over de „natuur‟ en „locatie‟ van macht, 

maar hebben andere meeteenheden en zien het meest effectieve gedrag ten opzichte van 

het hoofddoel anders. Offensieve realisten trachten dat een staat het beste zo machtig 

mogelijk kan worden; de ultieme garantie tot veiligheid en overleven is het zijn van een 

hegemon in een unipolair systeem. Defensieve realisten zijn hier wat voorzichtiger mee en 

vinden dat er minder risico‟s aangegaan moeten worden, er moet pas tot actie overgegaan 

worden als er een zekerheid is van relatieve machtswinst. Doch, de denkwijze van beide 

groepen binnen het neorealisme is pas volledig te bevatten als de notie van polariteit erbij 

wordt gehaald.  Dit is namelijk van grote invloed op de machtspositie van een staat binnen 

het systeem en daardoor ook op de mogelijkheid tot het verkrijgen van macht door een 

bepaalde staat. 
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2.2.6 Polariteit 

 

De polariteit van het wereldsysteem wordt bepaald door het aantal (machts-)polen, oftewel 

het aantal aan grootmachten binnen het systeem. Het neorealisme maakt vooral een 

onderscheid tussen bipolaire en niet-bipolaire wereldsystemen. Volgens Waltz (1979) is het 

vrijwel meteen duidelijk welke staten de grootmachten zijn en hoeft er dus geen criteria 

ontwikkeld te worden wanneer een staat voldoende vermogen heeft om als grootmacht 

gedefinieerd te worden.  

              Bipolariteit is volgens het neorealisme waardevoller dan niet-bipolariteit 

(multipolariteit en unipolariteit) aangezien het vreedzamer en stabieler is. Waltz (1979) geeft 

hier drie argumenten voor: (1.) met alleen twee grootmachten binnen het systeem bestaan er 

geen periferieën. Hiermee bedoelt hij dat in een bipolair systeem iedere staat gedwongen 

wordt om een partij te kiezen, geen staat kan zich verschuilen achter neutraliteit of wat dan 

ook, (2.) er bestaat een beter overzicht van factoren die tot conflict kunnen leiden, en (3.) de 

nagenoeg altijd aanwezige spanning, druk en crises. Deze drie punten samen veroorzaken 

een intense competitie, waardoor een constante inspanning van de twee grootmachten 

ontstaat om elkaar af te troeven. Dit, in combinatie met de vierde factor, de overwegende 

macht van de grootmachten, heeft de mogelijkheid gecreëerd om te begrijpen waarom er 

(binnen het bipolaire evenwicht) politieke, economische en militaire veranderingen zich 

hebben voorgedaan. Het bipolaire systeem kan dus als meest overzichtelijk gezien worden.  

In een bipolaire wereld bestaan er dus twee grootmachten naast elkaar in het 

internationale systeem. Voor de minder grote machten is het moeilijk om zich niet te binden 

aan één van de twee grootmachten, omdat grootmachten meestal een alliantie aan willen 

gaan met hen. Dit bondgenootschap levert een wederzijds voordeel op. De minder grote 

machten krijgen weinig ruimte om de twee grootmachten tegen elkaar uit te spelen, 

aangezien het systeem met een bipolaire orde relatief onbuigzaam is (Waltz, 1979).  

Daarentegen zijn er  in een multipolaire orde drie of meer grootmachten, waardoor 

het systeem buigzamer en flexibeler is ten opzichte van allianties. In deze orde kunnen er 

bovendien ook „free floaters‟ aanwezig zijn: kleine machten zonder alliantie met een 

grootmacht. Tevens zijn er heel veel potentiële conflictsituaties; naast oorlogen tussen de 

grootmachten kan er ook een oorlog uitbreken tussen een grootmacht en kleinere machten 

en tussen kleine machten onderling.  

 Het is nu duidelijk waarom een bipolair wereldsysteem vreedzamer is dan een 

multipolair wereldsysteem. Zoals Waltz (1979: 204) stelt: “With only two great powers, both 

can be expected to act to maintain the system.” Als de twee polen rationeel nadenken, zullen 

zij beseffen dat het behouden van het systeem voor beide grootmachten betekent dat zij 

beiden hun machtspositie kunnen behouden. Tot slot is er ook nog het unipolair systeem. Dit 
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is niet simpelweg een wereldorde waarin één supermacht bestaat, maar een systeem dat 

één supermacht, geen significante grote machten en heel veel kleine machten inhoud. Het 

resultaat hiervan is dat deze enige grootmacht met gemak internationale issues alleen op 

kan lossen. Geen enkele combinatie van andere staten heeft de capabiliteit om hier tegenin 

te gaan (Huntington, 1999). In deze orde is weinig evenwicht te bekennen en niet erg 

vreedzaam. De hegemon kan zijn macht overal laten gelden en zijn positie volledig uitbuiten, 

terwijl de vele kleine machten hier niets tegen kunnen doen. Volgens de offensieve realist is 

het verwerven van een positie als een hegemon in een unipolaire orde de ultieme garantie 

tot overleven. Echter, volgens de defensief realist is het streven naar deze positie te 

risicovol: het is bij dit streven waarschijnlijker dat er macht verloren wordt, dan dat er macht 

gewonnen wordt. Maximaliseren van macht betekent namelijk dat er een offensieve politiek 

gevoerd moet worden, iets dat de defensief realist gevaarlijk vindt aangezien een 

aanvallende staat kwetsbaarder en „doorzichtiger‟ is dan goed voorbereide verdedigende 

staten (zie paragraaf  2.2.3). 

Een rationele staat zal beseffen dat er beter gefocust kan worden op het behouden 

van de positie die de staat al heeft, dan tot maximalisering van macht over te gaan. Tevens 

zal de defensief realist het machtsevenwicht vinden in de bipolaire orde. Staten zullen het 

evenwicht zoeken tot deze orde is bereikt, door zich tegen agressieve grootmachten te 

verdedigen en hen misschien wel verslaan. Hierdoor verliest de agressieve staat macht en 

komt het machtsevenwicht wellicht dichterbij. 

2.3 Het neorealisme en interventie 
 

De verschillen tussen het offensief realisme en het defensief realisme zijn vooral de 

gevolgen van een andere visie op de implicaties van een anarchisch wereldsysteem. De 

offensief realist stelt dat hier zo veel wantrouwen en competitie uit voorkomt, dat 

conflictsituaties simpelweg niet uit te sluiten zijn. Het defensief realisme ziet dit anders in, er 

bestaat wantrouwen en onzekerheid, maar dit alleen hoeft niet per se tot conflict te leiden. Er 

zijn echter wel situaties in het defensief realisme waarin de voordelen overwicht hebben op 

de kosten en de gecalculeerde beslissing tot oorlog genomen kan worden: wanneer de 

offensieve zijde van de offense-defense balance domineert en wanneer er de mogelijkheid is 

tot het ontrekken van economisch gewin.   

 De bovenstaande verbanden met betrekking tot conflict en oorlog zal ik voor beide 

hoofdstromingen verklaren. Het feit dat bij de twee stromingen verschillende gronden voor 

conflict te ontdekken zijn, hebben mij tot de beslissing laten komen om voor beide een 

algemene en toegepaste hypothese op te zetten. Aan dit punt zal ik bij de hypothesevorming 

meer aandacht besteden.  
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Zoals al eerder gezegd, is er tussen de twee hoofdstromingen van het neorealisme een 

debat gaande  over de implicaties van anarchie:  Bij beide benaderingen zijn de implicaties 

van de anarchie vooral van toepassing op grootmachten. De polariteit speelt een grote rol bij 

het offensief realisme, aangezien het ultieme doel is om hegemon te worden in een unipolair 

wereldsysteem. Echter, binnen het defensief realisme behoort het evenwicht binnen het 

(bipolaire) systeem hersteld of behouden te worden.  Zij stellen dat de veiligheid van een 

staat zo het beste gegarandeerd kan worden. Beide stromingen hebben dus een andere 

strategie voor het bereiken van de waarborg van overleven. De doelen van de  buitenlandse 

politiek, waaronder oorlog, zijn daarom logischerwijs ook verschillend:  (1.) voor het offensief 

realisme maximaliseren van de macht en (2.) voor het defensief realisme het maximaliseren 

van veiligheid.  

 

2.3.1 Offensief realisme 

 

Ter herhaling: het offensief realisme stelt dus dat een anarchisch wereldsysteem sterke 

stimulans geeft voor expansie. De gevolgen hiervan zijn is dat staten boven alles naar een 

maximalisatie van relatieve macht streven, omdat alleen de meest machtige staat de 

overleving kan garanderen. Staten bestaande binnen anarchie „voelen‟ dan ook die altijd 

aanwezige dreiging dat andere staten geweld tegen hen zullen/kunnen gebruiken of hen te 

overwinnen.  Het veiligheidsdilemma weegt voor de offensief realisten dan ook erg zwaar; de 

onzekerheid die voortvloeit uit dit dilemma leidt volgens hen vrijwel altijd tot conflict.  

Mearsheimer (2007) onderscheidt twee strategieën van buitenlandse politiek om het 

ultieme doel van het behalen van de positie van een hegemon.  De eerste strategie is het 

verkrijgen van meer relatieve macht, terwijl de andere het in toom houden van agressieve 

staten bevat, zodat er voorkomen kan worden dat deze staten relatieve macht verkrijgen ten 

koste van de eerste staat. Het veilig stellen van de overleving van de staat is dus een „two 

sided game‟. Staten proberen zelf meer macht te verkrijgen, maar moeten ook anders staten 

hiervan proberen te weerhouden.  Ik beargumenteer verder vanuit de side  van het verkrijgen 

van macht, aangezien de meest gebruikelijke strategie hiervan oorlog en verovering is. Ook 

al is oorlog vaak erg kostbaar, rationele staten kiezen hier altijd door als de voordelen 

zwaarder wegen dan de kosten. De gedachte achter een succesvolle oorlog is dat het een 

rivaal (vaak een andere grote macht)  minder machtig maakt en daardoor de agressor 

veiliger maakt.  

Het doel van het gebruik van geweld is dan ook het vergroten van de relatieve 

machtspositie van de staat (om het risico tot „ondergang‟ te verkleinen). Belangrijk om te 

beseffen is dat binnen deze benadering staten altijd overgaan tot geweld als de actie 

haalbaar lijkt te zijn (Taliaferro, 2000).  
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2.3.2 Defensief realisme 

 

In tegenstelling tot de offensieve realisten beargumenteren defensief realisten als Kenneth 

Waltz dat een anarchisch wereldsysteem alleen stimulans tot expansie geeft onder bepaalde 

voorwaarden (die ik later in dit stuk uiteen zal zetten). Het gevolg van deze veronderstelling 

is dat staten beter in kunnen calculeren wanneer zij onder vuur liggen of zelf een haalbare 

oorlog kunnen starten. Het veiligheidsdilemma zal dan ook niet altijd leiden tot een conflict; 

dit zal alleen onder de bepaalde voorwaarden het geval zijn. Deze voorwaarden hebben ten 

eerste te maken met de offense-defense balans en ten tweede met de aanwezigheid van 

grondstoffen in het te veroveren gebied. Voordat ik dit zal gaan uitleggen, wil ik eerst 

benadrukken dat defensief realisten stellen dat staten een defensieve aanpak zouden 

moeten prefereren, aangezien degene die aanvalt vaak kwetsbaarder en „doorzichtiger‟ zijn 

dan goed voorbereide verdedigers.  Deze veronderstelling, samen met de hoge kosten en 

risico‟s van oorlog en verovering, zouden zelfs de meest machtsgulzige leiders moeten 

ontmoedigen om een oorlog te beginnen (Taliaferro, 2000). Doch, de defensief realist 

voorspelt ook dat leiders die zich onveilig en bedreigd voelen neigen tot het vergroten van 

hun veiligheid door militaire en diplomatieke strategieën na te streven. Echter, zoals al 

gezegd is, bestaan er wel situaties wanneer een staat over zou kunnen gaan tot oorlog. 

Welke situatie dit ook is, een oorlog zal volgens het defensieve realisme altijd een resultaat 

zijn van een gecalculeerde beslissing.  De waarschijnlijkheid van een actie tot oorlog van 

staten is groot als er de mogelijkheid bestaat om grondstoffen of andere economische 

middelen te kunnen onttrekken uit het te veroveren gebied. Het vermogen van een staat om 

deze middelen te kunnen onttrekken ligt aan hun industriële capaciteit, de strategische 

kracht en het soort ruwe materiaal.  

Daarnaast zullen staten eerder agressieve strategieën adopteren als de offensieve zijde van 

de offense-defense balance domineert. De offense-defense balans laat zien hoe de kansen 

tot verovering zijn. Als de offensieve zijde overheerst, zegt dit dat een verovering gemakkelijk 

lijkt te  zijn, waardoor staten eerder tot initiatieven tot oorlog over zullen gaan.  

Tot slot zullen staten die grote offensieve mogelijkheden of defensieve 

kwetsbaarheden hebben, meer initiatieven tot oorlog nemen en meer geweld gebruiken dan 

andere staten. Deze acties van geweld zullen echter alleen optreden als een staat zijn 

relatieve machtspositie bedreigd ziet met non-interventie. Zoals als eerder gesteld gaat in het 

defensief realisme de overgrote voorkeur uit naar non-interventie en zal een staat alleen 

interveniëren als het de garantie tot veiligheid en overleven - de relatieve machtspositie in 

een machtsevenwicht -  als bedreigd ziet.  
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Uit neorealistische theorieën over oorlog en conflict kunnen toetsbare hypotheses worden 

afgeleid. De toetsing is gericht op falsificatie. Als er tijdens mijn onderzoek geen bewijzen 

tegen de hypotheses te vinden zijn, kunnen zij voor enige tijd voor waar aangenomen 

worden - totdat deze bewijzen wél gevonden worden - . Ik zal in dit hoofdstuk ook de 

condities geven wanneer de hypothese verworpen ofwel gefalsificeerd wordt; zij zullen de 

toetsing van de hypotheses vormen. Het is van groot belang dat de toetsing gebaseerd is op 

„eliminatie‟ en niet op validatie, aangezien er een tal van alternatieve theorieën zouden 

kunnen zijn die ook consistent zin met de data uit de case-study.  

2.4 Hypotheses en conceptuele modellen 
 

Voordat ik de toetsing zal  behandelen, zal ik eerst de theoretisch begrippen uit de 

hypotheses operationaliseren om  (empirische) indicatoren te onderscheiden.  

2.4.1 Hypothesevorming 
  

De hypothesevorming heb ik opgedeeld in twee stukken, één voor het offensief realisme en 

één voor het defensief realisme. De stromingen geven dermate verschillende gronden voor 

conflict, dat ik hiervoor heb gekozen. Op basis van de polariteit, de positie van de VS in het 

wereldsysteem en de VS haar buitenlandse politiek voor en tijdens de oorlog in Afghanistan 

zal er later een keuze worden gemaakt welke hypothese ik zal gaan toetsen. Hier zal uit naar 

voren komen of de VS vooral een staat is die handelt naar de theorie van het offensief 

realisme of het defensief realisme. Vervolgens zal de oorlog van de VS in Afghanistan aan 

de hypothese van de gekozen theorie getoetst worden.  

 

1. Hypothese van het offensief realisme 

 

Algemene hypothese 

Omdat een staat gericht is op het maximaliseren van macht om hegemon te worden, 

zal een staat elke gelegenheid tot vergroting van macht aangrijpen, mits hij de 

inschatting maakt dat de winst groter zal zijn dan de kosten.  

 

Toegepaste hypothese 

Omdat de VS gericht is op het maximaliseren van macht om hegemon te worden, 

heeft de VS geïntervenieerd in Afghanistan aangezien de interventie haalbaar leek te 

zijn en het gelegenheid bood om zijn macht te vergroten. 
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Toetsing van hypothese 

Deze hypothese zal niet opgaan en dus gefalsificeerd worden als één of beide van de 

volgende situaties zich voordoen: 

A. Er is  voor de VS geen winst te behalen met een interventie in Afghanistan; de 

macht kan niet vergroot worden 

B. De oorlog lijkt niet haalbaar te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationalisatie  

 

Als ik de hypothese van het offensief realisme ga gebruiken, moet ten eerste duidelijk 

worden gemaakt dat de VS zijn macht wil vergroten om hegemon te worden of de afstand tot 

zijn volgers te vergroten. Een middel om macht te verkrijgen is interventie in andere staten, 

mits deze haalbaar is en er winst van macht te behalen valt. Een actie zal door een staat als 

haalbaar (conditie B.) geïnterpreteerd worden als de verwachte kosten van de oorlog lager 

zijn dan de verwachte winst. Met kosten en winst worden financiële data bedoeld, maar ook 

de waarden als het veiligstellen van een toekomst van hegemonie. Hiertoe worden vooral de 

militaire en economische winsten/verliezen gerekend, al zijn politieke winsten/verliezen ook 

van belang.   

 De kosten kunnen in theorie echter zo klein zijn dat de actie al gauw haalbaar lijkt te 

zijn. Echter, een staat moet de winst zo groot zijn dat het de machtpositie vergroot (conditie 

A.). Als  staat G. over gaat tot het interveniëren en bezetten van staat H. terwijl de militaire 

overwinning geen aanzien oplevert en er geen economisch gewin behaald kan worden, zal 

de machtspositie van staat G. niet vergroot worden (terwijl de interventie en bezetting wel 

haalbaar bleek te zijn). Uiteraard liggen beide condities wel in elkaars verlengde, als er veel 

winst behaald kan worden, zal de haalbaarheid ook sterk vergroot worden.  
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2. Hypothese van het defensief realisme 

 

Algemene hypothese 

Omdat een staat gericht is op het maximaliseren van veiligheid om zijn relatieve 

machtspositie en het machtsevenwicht te verdedigen en behouden, zal een staat 

alleen tot interventie overgaan als non-interventie zijn machtspositie zal verzwakken 

 

Toegepaste hypothese 

Er was sprake van een verwachting bij de VS dat non-interventie in Afghanistan haar 

relatieve machtspositie zou verzwakken 

 

Toetsing van de hypothese 

Deze hypothese zal niet opgaan en dus gefalsificeerd worden als de Verenigde Staten is 

gaan interveniëren in Afghanistan, terwijl zijn machtspositie niet verzwakt lijkt te worden bij 

non-interventie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Operationalisatie  
 
Als ik de hypothese van het defensief realisme zal gaan gebruiken, moet duidelijk worden 

gemaakt dat de VS zijn veiligheid bedreigd ziet. Alleen met interventie kan de relatieve 

machtspositie behouden worden, non-interventie zou deze verzwakken. De machtspositie 

wordt verzwakt als er bij de staat in kwestie een verlies aan macht optreedt. Onder macht 

wordt voornamelijk indirecte en directe economische en militaire kracht/macht verstaan, 

maar ook (de grootte van) de bevolking en het grondgebied zijn variabelen waar macht mee 

te verkrijgen valt  (Baumann, Rittberger, & Wagner, 2001). Macht kan dus „tastbare‟ 

middelen als grondstoffen en ruwe materialen inhouden , maar het kan ook om de 

strategische ligging met betrekking tot economische of militaire doeleinden gaan (Taliaferro, 

2000).  Als blijkt dat een bedreiging tot het verlies aan macht (en de verzwakking van de 

relatieve machtspositie) alleen maar sterker wordt bij non-interventie, zal een staat dus 

overgaan op een militaire interventie. 
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2.4.2 Algemene operationalisatie  
 
Enkele algemene begrippen heb ik nog niet behandeld bij operationalisatie van de 

hypotheses van het offensief en defensief realisme. Het is echter wel van belang dat deze 

begrippen meetbaar gemaakt worden voor de uitvoering van het onderzoek.  

 

Hegemonie 

Hegemonie in de internationale betrekkingen is in principe de dominantie van een bepaalde 

lidstaat in het internationale systeem. De staat die hegemonie bezit heeft het meeste 

vermogen om overwicht uit te oefenen op het gebied van politiek, economie, cultuur en 

economie. De hegemon betreft zodoende een grootmacht die in staat is om coalities te 

sluiten door onder andere grote druk en invloed uit te oefenen op andere staten en beperkt 

als het ware ook hun vrijheid van handelen. Wat een hegemon in ieder geval bezit is de 

grootste militaire macht en relatief  veel economische macht.  Wat men moet beseffen is dat 

de aanwezig van een  hegemon in het systeem niet per se unipolariteit hoeft te betekenen. In 

een unipolair wereldsysteem kan geen enkel samenwerkingsverband tegen de macht van de 

hegemon op, dit hoeft bij hegemonie niet altijd het geval te zijn. De indicatoren voor 

hegemonie zijn dan ook: grootte van populatie en grondgebied, de zekerheid van 

grondstoffen, economische capaciteit (GDP) en militaire macht (uitgaven aan defensie). Als 

een staat op al deze gebieden uitblinkt, kan het als hegemon bestempeld worden (Ikenberry 

et al., 2009). 

 

Macht:  

Zoals ook al eerder geoperationaliseerd bij het „defensieve realisme‟ wordt onder macht 

voornamelijk indirecte en directe economische en militaire kracht/macht verstaan, maar ook 

(de grootte van) de bevolking en het grondgebied zijn variabelen waar macht mee te 

verkrijgen valt (Baumann, Rittberger, & Wagner, 2001). Macht kan dus „tastbare‟ middelen 

als grondstoffen en ruwe materialen inhouden, maar het kan ook om de strategische ligging 

met betrekking tot economische of militaire doeleinden gaan (Taliaferro, 2000). 

Voorbeelden van indicatoren van economische macht zouden het Gross Domestic Product 

(GDP) en de Public Debt kunnen zijn. De indicatoren van militaire macht gaan vooral over de 

(relatieve) uitgaven aan defensie per land.  

 

Interventie (invasie):  

Een interventie betekent de inmenging van een staat of staten in aangelegenheden van een 

andere staat of ander staten. Hierdoor wordt de soevereiniteit van de binnengevallen staat 
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geschonden, vaak ten behoeve van staatsopbouw of mensenrechten (Finnmore, 2003).   

Een interventie hoeft echter geen morele rechtvaardiging te hebben, een voorbeeld van een 

immorele interventie is die van Polen in de Tweede Wereldoorlog (door Duitsland). Militaire 

operaties in een territorium van een  geopolitieke entiteit worden ook weleens interventies 

genoemd als strijdkrachten een bepaald gebied toetreden dat tijdens de operatie onder 

controle van strijdkrachten van een andere fractie is. Een interventie hoeft dus niet per se 

alleen nationale legers te bevatten.  

 Ik wil benadrukken dat als ik het woord interventie gebruik, het om een militaire 

interventie gaat; een interventie waarin geweld gebruikt wordt.  

 

Machtsevenwicht 

„Machtsevenwicht‟ kan gedefinieerd worden als een evenwicht van militair vermogen in het 

internationale systeem. Dit concept houdt niet de distributie van machtsmiddelen in, maar het 

(gebrek aan) vermogen om overwicht te hebben in militaire conflicten. Als dit vermogen 

ongeveer gelijk verdeeld is tussen de verschillende grootmachten in het systeem, dan kan er 

gesproken worden over een machtsevenwicht. Als er een klein verschil is tussen het 

vermogen van de eerste grootmacht en de tweede kan er nog steeds van een 

machtsevenwicht gesproken worden, als is het dan wel een ruw machtsevenwicht 

(Mearsheimer, 2007).  

Vasquez (2003) onderscheidt het vermogen om overwicht te hebben in militaire 

conflicten in kapitaalverzekeringen, extractie, betrokkenheid en het beoogde gebruik. Het is 

niet zo dat „hoe meer je van deze vier elementen bezit, hoe meer vermogen je hebt‟. Zo kan 

overextractie de beschikbaarheid van middelen verminderen in de toekomst. Met het 

volgende kan een staat militair overwicht hebben: het verkrijgen van (meer) materiaal voor 

militaire doeleinden als staal, kool, mensen of geld, de onttrekking van economische 

hulpbronnen en het vergroten van het deel van de economische hulpbronnen geldende voor 

defensie. Hierbij kan uitgegaan worden van de hulpbronnen die gewonnen worden in 

territoria die een staat al in bezit heeft.  
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3. Het neorealisme toegepast op de situatie in Afghanistan 

 

3.1 Inleiding 

 

Voordat ik aan het empirische onderdeel van mijn onderzoek ga beginnen, moet het 

neorealisme eerst vertaald worden naar de casus. De leer van het neorealisme moet als het 

ware geoperationaliseerd worden naar de situatie in Afghanistan.  Alleen als de casus in het 

licht van het Neorealisme kan worden bekeken, is het mogelijk om één van de hypotheses te 

toetsen. Om deze reden wordt de casus in dit hoofdstuk geïntroduceerd binnen het 

raamwerk van het neorealisme. Aan het einde van dit hoofdstuk kan er dan ook een keuze 

worden gemaakt of de hypothese van het offensief of het defensief realisme gebruikt moet 

worden. Tot slot zal ik nog een „verwachting‟ schetsen of de gekozen hypothese (niet) 

gefalsificeerd moet worden en wat de redenen van de VS zouden kunnen zijn om tot 

interventie over te gaan. 

 

3.2 Internationale structuur  

 

Het einde van de Koude Oorlog resulteerde niet in een multipolaire wereldorde. In plaats 

daarvan ontwikkelde de VS, die altijd al in materieel opzicht domineerde, zich naar de positie 

van hegemon. Tot vandaag de dag kan geen enkele andere staat de VS overtreffen wat 

betreft materiële mogelijkheden (Ikenberry et al., 2008): economisch, militair, technologisch 

en geografisch. Volgens Ikenberry (2002) doet zich  na eeuwen van multipolaire en bipolaire 

wereldsystemen vanaf de jaren negentig iets relatief nieuws voor: de Verenigde Staten als 

enige „pool‟ in een unipolair wereldsysteem.  De VS voldoet aan de twee definities die de 

internationale betrekkingen aan een „pool‟ toerekent: (1.) het bezit exceptioneel veel 

middelen of vermogens die andere staten nodig hebben om hun doelen te bereiken en (2.) 

de VS blinkt uit in al de elementen die het statelijk vermogen bepalen. De VS heeft een 

relatief grote bevolking, een groot territorium, een zekerheid aan grondstoffen, economisch 

vermogen, militaire macht en is goed georganiseerd/geïnstitutionaliseerd.    

De meest gebruikte meeteenheden voor „vermogen‟ is het GDP (Gross Domestic 

Product) en de militaire uitgaven. Zoals in de tabellen 2 en 3 te zien zijn, heeft de VS het 

dubbele aan GDP van de grootmacht op de tweede positie (Japan). Dat is bijna de helft van 

het totale GDP van de hier gemeten grootmachten (47%).  Dit overstijgt de relatieve 

economische grootte van elke staat in modern history, met uitzondering van de VS zelf in de 

Koude Oorlog; toen alle andere grote economieën geraakt waren door de Tweede 

Wereldoorlog (Ikenberry et al., 2008.). Vergeleken met de omvang en rijkdom van de VS 

haar economie geeft het (in 2000) relatief weinig uit aan defensie, ongeveer 3 procent van 
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haar GDP. Rusland geeft meer uit aan defensie (3,7%) en het Verenigd Koninkrijk komt dicht 

in de buurt  

met haar 2,5%. 

Doch, absoluut 

gezien zijn de 

uitgaven van de 

VS aan haar 

militaire macht niet 

te evenaren door 

een enkele 

grootmacht. Ter 

vergelijking met 

Frankrijk: de VS 

geeft zeven keer 

zoveel geld uit aan 

defensie. De VS 

lijkt dan ook de enige macht te zijn die zijn militaire macht wereldwijd kunnen projecteren. 

Hiermee bedoel ik zat de VS zijn leger groot genoeg is om tegen elk land ingezet te worden, 

zonder hulp van een andere staat. Deze dominante positie is mogelijk gemaakt door, wat 

Posen (2003) “Command of the Commons” noemt; de onaantastbare militaire dominantie 

over zee, land en lucht. Dit resulteert in een internationaal systeem waarin maar één staat 

het vermogen heeft om overal in het systeem grote - politieke - militaire acties te 

organiseren. Geen enkele andere combinatie van staten kan een aanzienlijke militaire actie 

buiten hun regio uitvoeren zonder de hulp van de VS.  

Huntington (1999) stemt ermee in dat er sinds de jaren negentig maar één echte 

grootmacht bestaat. Hij vindt alleen dat het internationaal systeem niet unipolair genoemd 

mag worden. Zijn argument 

hiervoor is dat een unipolair 

systeem bestaat uit één 

supermacht, geen andere 

grote machten en heel veel 

kleinere machten. Deze 

situatie zorgt ervoor dat de 

supermacht internationale 

issues effectief alleen kan 

oplossen en geen enkele combinatie van andere staten heeft de macht om dit te voorkomen.  

Tegenwoordig is het systeem volgens Huntington niet bipolair, niet multipolair en zeker ook 

        Tabel 2. Economische indicatoren voor grootmachten  (2000) 

 GDP Current 
Prices 
($ Billion) 

GDP per 

capita 

(Current 

Prices) 

GDP PPP 

(% World) 

Public Debt  

(% GDP) 

China 1,198.478 945.597 11,019 - 

Frankrijk 1,333.172 22,577.172 3,365 47,6 

Duitsland 1,905.795 23,268.072 4,654 51,5 

Japan 4,668.786 36,810.985 7,240 60,4 

Rusland 259.702 1,767.880 2,307 - 

Verenigd 
Koninkrijk 

1,453.840 24,689.062 3,505 34,0 

Verenigde 
Staten 

9,816.975 34,770.981 21,414 36,6 

Bron: International Monetary Fund, World Economic Database  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/weorept.aspx 
 

Tabel 3. Defensie-uitgaven voor grootmachten 2000 

 US dollars % GDP  
China 31,200.00 1.80 
Frankrijk 62,707.00 2.50 
Duitsland 50,646.00 1.50 
Japan 47,496.00 1.00 
Rusland 29,700.00 3.70 
Verenigd Koninkrijk 54,055.00 2.40 
Amerika 377,228.00 3.10 

Bron: Stockholm International Peace Research Institute 
Military Expenditures Database: 
http://milexdata.sipri.org/result.php4 
 

http://milexdata.sipri.org/result.php4
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niet unipolair; het is meer een mix van de drie voorgaande systemen. In dit uni-multipolair 

systeem is één supermacht (de VS), maar er zijn ook meerdere grotere  (regionale) 

machten.  Internationale issues kan de VS niet alleen oplossen, het heeft daar een 

combinatie van grotere machten voor nodig die met de VS instemt. Dit neemt echter niet weg 

dat de VS overmacht heeft op elk domain van macht. Dit geeft de VS de mogelijkheid om 

overal ter wereld zijn belangen te promoten.  

In principe zeggen Ikenberry en Huntington hetzelfde, alleen gaat het Huntington te ver om 

het stempel „unipolair‟ op het wereldsysteem vanaf 1990 te zetten. Daarvoor zijn andere 

staten (als China en Rusland) significant te machtig. Waar geen onduidelijkheid over bestaat 

is dat vanaf 1990 de machtigste staat in het  internationale wereldsysteem de VS is. In de tijd 

relevant voor de casus (rond 2000/2001) was de VS onverslaanbaar op economisch en 

militair gebied. Dit heeft uiteraard zijn gevolgen gehad voor de inrichting van de buitenlandse 

politiek van de VS. Vooral na de instelling van Bush als president zijn de al aanwezige trends 

van hyperbeveiliging en unilateralisme versterkt.  

 

3.2.1 Hyperbeveiliging 

 

De unipolariteit van Amerika heeft vele consequenties gehad voor de buitenlandse politiek 

van de VS en zijn bemoeienis op het internationaal toneel. Volgens  Buzan (2006) heeft de 

status van hegemon ervoor gezorgd dat hypersecurisation  en unilateralisme een grotere 

plaats hebben ingenomen in de buitenlandse politiek. Dit bepaalt in grote mate het 

(defensieve dan wel offensieve) karakter van de staat.  

 Het zijn van een hegemon zorgt voor een gevoel van dreiging, wat zorgt voor 

hyperbeveiliging: de zeer hoge verwachtingen van veiligheid zorgt voor de tendens om 

bedreigingen te overdrijven en buitensporige tegenmaatregelen te nemen.  In de VS zien we 

dit als volgt terug tijdens de regeringsperiode van G. W. Bush: Ten eerste is er de 

buitenlandse politiek waarin militair optreden boven „soft power‟ wordt gesteld. Bacevich 

(2002, p. 122-127) argumenteert dat het leger is uitgegroeid tot een centraal element binnen 

de Amerikaanse identiteit en dat gedurende de jaren 1990 het idee van handhaving militaire 

suprematie een consensus-standpunt werd in de Amerikaanse politiek.  

 Het tweede bewijs van hyperbeveiliging is te vinden in het feit dat de militaire macht 

van Amerika sterk genoeg moet zijn om potentiële tegenstanders van de 

ontwikkeling/voortzetting  van de militaire opbouw in de hoop om de VS haar macht „voorbij 

te gaan‟ of te evenaren (National Security Strategy, 2002). De angst voor dit laatste is zo 

groot dat de VS in 2001 drie  keer meer geld aan het leger uitgaf dan Rusland en China bij 

elkaar.  Het komt er dus op neer dat de VS door zijn hoge machtspositie in het internationale 

wereldsysteem het gevoel heeft om zich extra te moeten beschermen om zijn machtpositie 
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te behouden. Hierdoor stelt het buitengewone eisen aan de veiligheid en geeft het extreem 

veel geld aan het leger uit.  

 

3.2.2 Unilateralisme 

 

Het tweede effect van unipolariteit op de buitenlandse politiek van de VS is unilateralisme. 

Grootmachten zijn minder geneigd tot multilateraal gedrag dan zwakkere staten, aangezien 

grootmachten meer te verliezen hebben (hun vrijheid van handelen wordt beperkt en ze 

ondersteunen free-riders)  en minder te winnen hebben (ook zonder multilaterale 

maatregelen zouden ze hun zin wel hebben gekregen) (Buzan, 2006).   

Na de succesvolle multilaterale strategie van de VS in de tweede helft van de 

twintigste eeuw is na de aanstelling van George W. Bush als president het unilaterale 

karakter aangescherpt. Unilateralisme is sterk verbonden met isolationisme, een traditie die 

al lang bestaat in de VS. Hiermee wordt geen isolationisme op cultureel en commercieel 

gebied bedoeld, maar de zoektocht naar hoe men de buitenlandse verplichtingen en 

verbintenissen minimaal kan houden. Het is dus meer egocentrisch gedrag van „non-

engagement‟ (Schlesinger, 2000). De VS is in deze zin erg lang unilateraal geweest, het land 

mengde zich zo min mogelijk in de balance of power. Dit bleek echter een luxe te zijn die 

alleen gepermitteerd kan worden als er geen dreiging bestaat. Toen Europa machtiger werd 

(in de jaren vijftig/zestig van de twintigste eeuw), ging de VS zich bedreigd voelen in zijn 

vrijheid en kon het zich geen isolationisme meer veroorloven. De dreiging van een 

grootmacht die Europa (Duitsland) of zelfs Europa en Azië ( Sovjet  Unie) zou kunnen 

verenigen, bracht de VS in de positie van actieve deelname aan de balance of power. 

 Naast het isolationisme is een andere kant van het unilateralisme de voorkeur om 

alleen te handelen, liever dan in samenwerking met andere staten. Dit is wat tijdens de 

regeringsperiode van Bush sterk naar voren kwam. Deze voorkeur kan leiden tot 

imperialistisch gedrag om de internationale gemeenschap te veranderen of  de stelling van 

het recht te hebben om anders te zijn en daarom het recht te hebben om individuele acties 

tegen dreigingen te ondernemen.  De VS claimt voordurend het woord te voeren namens de 

internationale gemeenschap, maar doet dit in principe alleen om datgene wat zij willen  

legitimeren (en daarnaast, wie zijn de internationale gemeenschap?). Voorbeelden hiervan 

zijn te vinden in bijdrage van de VN: sancties tegen Cuba, Iran, Irak en Libië; 

landmijnenverdrag; het Midden-Oosten; en het gebruik van geweld tegen Irak en Joegoslavië 

(Huntington, 1999). De VS gebruikt als het ware de VN en de „internationale gemeenschap‟ 

om zijn eigen buitenlandse politiek te voeren. De VN is in dit opzicht dus meer een façade 

van het multilateralisme; iets wat de acties van de VS kan legitimeren als het nodig is. 

3.2.3 Offensief of defensief? 
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Een meer en meer unilateraal en hyperbeveiligd beleid van de VS past in principe in een 

offensief, maar ook in een defensief buitenlandse politiek. Ik wil echter betogen dat de 

politiek van de VS eerder defensief dan offensief is. Ten eerste is bij geen van de militaire 

acties  sinds 1990 „expansie van het Amerikaanse grondgebied‟ als doel. Aangezien 

offensieve neorealisten betogen dat elke staat een expansiedrift bezit om zijn macht te 

vergroten. Ten tweede is het niet bij alle gevallen zo dat er macht te behalen leek te zijn. 

offensief neorealisme predikt dat elke kans om macht te kunnen behalen gegrepen moet 

worden; bij veel gevallen, zoals in Joegoslavië en in Kosovo, is er echter geen sprake van 

een strijd tegen een andere grootmacht  (waar de macht te behalen valt) en er is weinig 

economische gewin uit te halen. Naar mijn mening kan men dan niet echt spreken van een 

„kans‟. In het buitenlands beleid van de VS ligt de nadruk eerder op het effectief (kunnen)  

reageren op een dreiging dan op acties met puur machtsgewin als doel (in de vorm van 

grondgebied en militaire kracht). Het leger dat het meeste kost in de wereld is daar om de 

machtspositie te beschermen en ervoor te zorgen dat niemand die positie overstijgt; niet om 

de expansiedrift van Amerika te bewerkstelligen. Er is eerder sprake van het maximaliseren 

van veiligheid dan het maximaliseren van macht (wat de offensief realisten als doel stellen).   

 Vanaf de aanstelling van Bush als regeringsleider in 2001 is het karakter van de 

buitenlandse politiek meer unilateraal geworden.  De „balancing of power‟ werd vanaf toen 

meer en meer een aangelegenheid waar de VS zich weinig van andere staten aantrok en 

wat voor hen van belang was, werd hoe dan ook gerealiseerd (ook als andere staten in de 

VN compleet tegenover hen stonden). Dit zegt in principe weinig over de offensieve of 

defensieve aard van Bush zijn buitenlandse politiek, maar in combinatie met het feit dat er 

weinig expansiedrang achter de VS haar acties blijkt te zitten, lijkt het eerder defensief te 

zijn. Voor mijn casus kies ik dus voor het toetsen van de hypothese die bij het defensief 

realisme hoort.  

 

3.3 Verwachtingen 

 

Voor de verwachtingen met betrekking tot de bevestiging of de falsificatie van de hypotheses 

wil ik een terugkoppeling maken naar het de inleiding, waarin ik vraagtekens zette bij de 

gepropageerde motieven van Bush.  

De volgende onderdelen van het beleid dat de VS in Afghanistan voert of voerde waren in 

contrast met hetgeen Bush pretendeerde te willen doen: 

1. De VS doet de eerste twee jaar relatief weinig aan Nation-Building; 

2. De VS steunt een corrupte regering; 
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3. De “democratie” die de VS mede geïnstitutionaliseerd heeft is een één 

partijsysteem en wordt niet gesteund door de bevolking; 

4. De VS steunt warlords die gewelddadig en mensenrechten onterend zijn; 

5. De VS doet weinig aan humanitaire hulp. 

Mijn voorspelling is dat deze punten een logisch gevolg kunnen zijn op de theorie van het 

defensief realisme, aangezien de VS om andere redenen een interventie heeft gepleegd dan 

om de “benefits of freedom brengen in Afghanistan”. In dit geval zullen de vooropgestelde 

hypotheses dus niet verworpen hoeven worden.  

 In het gedachtegoed van het defensief realisme zou een grootmacht een conflict 

aangaan om zijn relatieve machtspositie te beschermen. Het uitbreken van een oorlog is 

waarschijnlijk als er economische middelen aanwezig zijn en/of de offense-zijde van de 

offence-defence balance overheerst  (Taliaferro, 2000). Na de aanvallen van 9/11 was het 

een noodzaak voor de VS om zijn relatieve machtspositie als grootste macht in het 

wereldsysteem te benadrukken. De VS leek hiervoor in de positie te zijn dat niemand hen 

iets durfde aan te doen; deze positie is na de terroristische aanvallen schade aangedaan.   

Om de machtspositie van de hegemonie  te herstellen was de enige mogelijkheid om 

de confrontatie aan te gaan met de Taliban: militaire interventie. Deze oorlog was nog 

waarschijnlijker, aangezien de „offence‟ inderdaad lijkt te overheersen:  de VS leek in 

vergelijking met de Taliban over zeer moderne technologie te bezitten. Tevens dachten zij 

met hun „New War Strategy‟ (Posen, 2001)  een zeer snelle en effectieve oorlog te kunnen 

gaan voeren. De geografische ligging van Afghanistan was aan de ene kant een groot 

nadeel: midden in de Arabische wereld die geen erg hoge pet op hebben van de VS en haar 

cultuur. Aan de andere kant heeft de VS bondgenootschappen af kunnen sluiten met 

verschillende landen in de Arabische wereld, zoals de Northern Alliance.  

 De economische middelen die Afghanistan waarborgt zijn reserves van gas en olie, 

die door de dertig jaar bijna niet ontrokken zijn (Godoy, 2001 ). Op 14 juni jongstleden kwam 

de New York Times tevens met „wereldschokkend‟ nieuws: de VS heeft enorme 

hoeveelheden grondstoffen in Afghanistan gevonden. De Afghaanse bodem lijkt vol met 

lithium, ijzer, koper en kobolt te zitten. De vraag is hoe lang de VS dit al wist; is het 

waarschijnlijk dat Bush dit allang wist en hij ten strijde is getrokken om die grondstoffen veilig 

te stellen? In de Dagelijkse Standaard argumenteert (2010) echter dat dit niet erg 

aannemelijk is. Ten eerste omdat de VS Afghanistan volgens hem zo snel mogelijk aan de 

Afghani‟s terug wilde geven (zie de mislukte „democratische‟ verkiezingen‟). Ten tweede zijn 

er meer kapers op de kust en kan Amerika niet eenzijdig aanspraak maken op de voorraden. 

Ten derde zal het ontginnen van de grondstoffen langer duren dan de militaire aanwezigheid 

van de VS in Afghanistan. Het „voorwerk‟ zou hier uiteindelijk te veel kosten, terwijl er niet 

eens de zekerheid is dat de VS aanspraak kan maken op deze grondstoffen.  



xliv 
 

Echter, in Afghanistan was rond die tijd ook een „pijpleiding-oorlog‟ aan de gang. Tot 

1999 had de regering Clinton het plan gesteund om een olie en gas pijpleiding door 

Afghanistan aan te leggen, de Trans-Afghanistan Pipeline.  Dit zou een gas en olie 

verbinding kunnen geven vanaf de Kaspische Zee, zonder Rusland of zijn bondgenoten te 

moeten doorkruisen (zie afbeelding 1.)  Afghanistan en de Taliban konden echter niet de 

benodigde veiligheid bieden en Clinton heeft in 1999 dan ook het plan stopgezet. De 

„unilaterale‟ regering Bush zette het plan weer in werking en stelde de Taliban in juli 2001 

een ultimatum: “Either you accept our offer of a carpet of gold, or we bury you under a carpet 

of bombs.” (Bush in Godoy, 2001, p. 44). De Taliban ging niet in op dit „aanbod‟ en weigerde 

zelfs, waarna de VS als volgt gereageerd zou hebben: “military action against Afghanistan 

would go ahead (…) before the snows started falling in Afghanistan, by the middle of october 

at the latest” (Amay, 2001). De Trans-Afghanistan pijplijn als geopolitiek en economisch doel 

zal dus zeker mee hebben gespeeld in de beslissing om tot een interventie over te gaan  in 

Afghanistan. Een ondersteunend bewijs van deze stelling is  dat alle bases van Amerika 

opgetrokken zijn op de route van de aan te leggen pijpleiding lijken te liggen” (Muwakkil, 

2002).  

Als de VS een Amerika onvriendelijk regime (als de Taliban) kon verwijderen en de 

politieke macht aan een Amerika vriendelijk regime kon geven (zoals Karzai leek te zijn), 

kwam de verwerkelijking van een geopolitiek doel dus een stukje dichterbij.  Zonder 9/11 zou 

Afghanistan nooit zijn aangevallen, maar er speelden meer belangen mee dan alleen het 

vangen van Bin Laden.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1. De Trans-Afghanistan pijplijn 
 
 



xlv 
 

4. Analyse  
 

“Our nation has been attacked and we're at war, and to win a war it is vital for the United 
States to engage in it. And, unfortunately, having had the first blow taken at our nation, our 
nation will defend itself. And defending itself means acts which involve the lives of others. We 
will defend ourself. And the United States will act in self-defense, and that is why” 

         (Bron: Bush, 2001d) 

4.1 Inleiding 
 

Het doel van deze analyse is om te gaan bestuderen of de toepassing van het neorealisme 

een bijdrage kan leveren aan de verklaring van de interventie van de VS in Afghanistan. 

Aangezien er binnen de benadering van het neorealisme twee „hoofdtheorieën‟  - het 

offensief en defensief realisme - die een interventie beiden verschillend verklaren, moest hier 

eerst een keuze tussen gemaakt worden. Ik heb in hoofdstuk drie beargumenteerd waarom 

ik voor het defensief realisme heb gekozen en ga in deze analyse dus ook in de lijn van deze 

theorie verder door de hypothese van het defensief realisme te gaan toetsen. Ter 

verduidelijking zal ik de algemene en toegepaste hypothese nog een keer herhalen:  

 

Algemene hypothese 

Omdat een staat gericht is op het maximaliseren van veiligheid om zijn relatieve 

machtspositie en het machtsevenwicht te verdedigen en behouden, zal een staat 

alleen tot interventie overgaan als non-interventie zijn machtspositie zal verzwakken 

 

Toegepaste hypothese 

Er was sprake van een verwachting bij de VS dat non-interventie in Afghanistan haar 

relatieve machtspositie zou verzwakken 

 

In mijn casus ga ik de toegepaste hypothese toetsen; als deze gefalsificeerd wordt, zal de 

algemene hypothese ook verworpen worden. De falsificatie zal een feit zijn als de Verenigde 

Staten zijn gaan interveniëren in Afghanistan, terwijl hun machtspositie niet verzwakt lijkt te 

worden bij non-interventie. Van belang is dat het om de verwachting bij de VS gaat. Ten 

eerste moet er uitgezocht worden wie en wat de oorzaak zijn dat de VS zijn machtpositie 

bedreigd zien. Als dit eenmaal duidelijk is zal bekeken moeten worden welke opties er 

bestaan om de bedreiging te verkleinen: militaire interventie en de opties behorende bij non-

interventie. Hoe werken deze opties en, belangrijker, hoe kunnen zij de bedreiging op de VS 

haar machtspositie verkleinen?  

  Er zijn drie mogelijkheden die uit deze analyse kunnen komen:  
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(1.) De opties behorende bij non-interventie zullen de bedreiging van het verzwakken van de 

machtspositie van de VS verkleinen.  In dit geval wordt de hypothese gefalsificeerd.  

(2.) Non-interventie zal de relatieve machtspositie van de VS verzwakken, aangezien de 

bedreiging niet verkleind wordt. Er is geen andere optie om de bedreiging weg te nemen of 

te verkleinen dan interventie. Interventie wordt van te voren echter niet als zeer haalbaar 

gewaardeerd. In dit geval kan de hypothese niet gefalsificeerd worden, maar minder 

overtuigend dan het volgende scenario: 

(3.) Non-interventie zal de relatieve machtspositie van de VS verzwakken, aangezien de 

bedreiging niet verkleind wordt. Daarnaast wordt de interventie als zeer haalbaar geacht 

(economische en militaire winst en het  behalen van geopolitieke doelen). In dit geval kan de 

hypothese niet gefalsificeerd worden.  

4.2  Terrorisme als nationale dreiging  
 

“Suffice it to say, the threat remains, and that's what the President has always said. There is 
a threat in the United States. I can't quantify that threat, but the President has made clear and has 
spoken forthrightly with the American people.  […] That's also why the President is so determined to 
pursue the course that the United States and so many other nations are on, which is to take action 
against the terrorists and against those who continue to harbor the terrorists, because that is the best 
way to protect and prevent further attacks to the American people” 
                                    (Bron: Bush, 2001e) 

Wellicht lijkt het vreemd om citaten van Bush, de regeringleider van Amerika, te gebruiken 

tijdens een analyse in het licht van het neorealisme. “Vertrouw nooit wat een regeringsleider 

zegt, het kunnen allemaal leugens zijn”, is één van de uitgangspunten van deze theorie. Ik 

heb citaten uitgekozen die bij de analyse passen en de sfeer van de tijd goed weergeven. De 

enige functie van de citaten is dan ook om te laten zien hoe Bush verschilende resultaten uit 

de analyse verwoord; de citaten worden niet gebruikt om de oorlog te verklaren en zij 

vormen geen bronmateriaal voor de analyse. Het heeft als het ware een recreatieve functie, 

het geeft het overdreven formuleringen van Bush goed weer. 

Voor de Verenigde Staten is de wereld na 11 september 2001 niet meer dezelfde. 

Amerikanen voelden zich niet meer veilig, ook al konden zij de mate van gevaar niet meten. 

Amerika had de reputatie van onaantastbaar land, in realiteit blijkt het ineens niet meer 

onoverwinnelijk of onkwetsbaar te zijn. Een soort van psychologische barrière van angst lijkt 

samen met de Twin Towers te zijn gevallen.  Dit gevoel van onveiligheid kan een bedreiging 

voor de staat vormen, aangezien dit het vertrouwen voor het regering bij de bevolking kan 

ondermijnen. Dit wantrouwen kan het binnen- en buitenlandse beleid van de regering 

tegenwerken en zal teven geen goede indruk maken bij andere landen. Het is dus zaak om 

de veiligheid te verhogen en de angst van de bevolking te verminderen. De doelen die hieruit 
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voortvloeien is het voeren van een overtuigende morele en juridische rechtvaardiging van de 

Amerikaanse militaire, diplomatieke en economische maatregelen in het buitenland. Ze 

moeten het vertrouwen van de burger in het Amerikaans beleid behouden en/of terugwinnen 

en angst vermijden. Volgens Heymann (2001) vraagt dit om doeltreffendheid en redelijkheid 

in de Amerikaanse respons. De VS willen de „bad guys‟ straffen, dat is wat zij als 

rechtschapen achten; er moet een zo breed mogelijke militaire, juridisch en morele  

betrokkenheid gecreëerd worden.  

 Het risico dat zoiets als 9/11 nog een keer gebeurt moet zo effectief mogelijk worden 

uitgeschakeld en de VS moet aan zijn burgers en de buitenwereld laten zien dat zij 

opgewassen zijn tegen dit soort aanvallen. Als dit niet mogelijk zou zijn, zou dit zeker iets 

afdoen aan de relatieve machtspositie van de VS. Andere staten (grootmachten) zullen meer 

mogelijkheden zien om macht te verstrekken ten koste van de VS, aangezien dit land minder 

overwicht en macht lijkt te hebben dan voorheen. Wederom, het is dus zaak dat de VS een 

effectief beleid laat zien.  

Tevens  ondermijnen de aanslagen van 9/11 ook veel van de VS haar buitenlandse 

politieke doelen. Zo vermindert het de internationale stabiliteit, wat een groot onderwerp is 

binnen het buitenlands en economisch beleid van de VS. Terroristische groeperingen zijn er 

vaak op uit om - democratische- regeringen te destabiliseren of omver te werpen. Dit soort 

groeperingen  halen hun steun bij de bevolking door te focussen op de publieke 

ontevredenheid over het onvermogen van de regering om vrede, veiligheid en welvaart te 

stichten. Inspanningen van zo‟n regering om de economische ontwikkeling en stabiliteit te 

vergroten wordt vaak het volgende doelwit van de terroristen. Daarom, argumenteert het 

CRS (2001) (maar ook om de algemeen bekende doelen om seculiere regimes in staten met 

grote moslimpopulaties) worden extremistische Islamitische groeperingen als specifieke 

bedreiging voor de VS zijn buitenlands politieke doelstellingen gezien.  

Tot slot zijn er ook economische consequenties verbonden aan terrorisme. Hierbij valt 

te denken aan toerisme, directe buitenlandse investeringen, spaargeld, consumptie, 

investeringen, aandelenkoersen, buitenlandse handel, de stadseconomie en het nationaal 

inkomen en groei (Frey et al., 2004).  

De effecten van de aanslagen op 11 september 2001  op de  perceptie van veiligheid en 

angst, de realisatie van geopolitieke doelen en de economie zorgen voor een overgroot deel 

voor de bedreiging van het verzwakken van de relatieve machtspositie van de VS.  

 

4.3 Opties voor de VS om de dreiging te verkleinen 
 

In het artikel “Dealing with Terrorism, An Overview” (2001)  vraagt Heymann zich af waarom 

de VS binnen zijn grenzen zo veel beter beveiligd lijkt te zijn tegen terrorisme dan andere 
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landen, zoals het Verenigd Koninkrijk,  Spanje, Duitsland en Frankrijk (die allen te maken 

hebben gehad met grootschalige terreurcampagnes). Hoe heeft de VS voorheen dit soort 

aanslagen kunnen voorkomen? En als men beoordeelt wat er vanaf 9/11 veranderd is, hetzij 

in ons begrip van dat mysterie óf in de terrorist zijn capaciteiten en houding, kan de toekomst 

beter ingeschat worden. Dit is een manier om te benaderen hoeveel gevaar de Amerikanen 

nou echt te vrezen hebben. Om de aanslagen van 9/11 te verklaren schetst Heymann vijf 

scenario‟s waarbij de volgende het waarschijnlijkst is (de anderen worden allen door 

Heymann zelf ontkracht). In dit - meest waarschijnlijke - scenario wordt de kwetsbaarheid 

van de VS op de bewuste dag wordt benadrukt. De enige „innovatie‟ was waarschijnlijk dat 

de terroristen zelfmoordaanslagen met een luchtruim vol met commerciële jetliners hebben 

gecombineerd. . De terroristen hadden ook nog een veilige haven of schuilplaats nodig, 

Afghanistan, die hen financieel kon helpen en niet terughoudend was in het selecteren van 

doelwitten. In principe is dit een optimistisch scenario, de aanslagen hingen af van 

samenhangende toevalligheden, niet van een zwakte in het Amerikaans veiligheidsbeleid. 

De VS ontkomt er echter niet aan om zijn veiligheid op een één of andere manier zichtbaar 

en merkbaar (denk aan de perceptie van veiligheid) te verbeteren, zoals de beveiliging van 

luchttransport en krachtige stappen ondernemen om de terughoudendheid van staten om 

een veilige haven aan terroristische groeperingen te versterken.  

Als men na gaat denken over de opties om een dreiging die van Al-Qaida afkomt te 

verkleinen, komt men al snel vast te zitten in een dilemma. Landen krijgen te maken met 

tegenstrijdige doelen en acties. Zoals in het rapport „ Terrorism, the Future and U.S. Foreign 

Policy‟ van de CRS (2001) naar voren komt, kreeg de VS te maken met het volgende 

dilemma: (1.) het verschaffen van veiligheid van terroristische aanvallen als het inperken van 

de vrijheid van terroristen (groeperingen) en het ondersteunen van netwerken om te 

opereren in een relatief ongehinderde ongereguleerde omgeving versus (2.) het 

maximaliseren van individuele vrijheid, democratie en mensenrechten. Inspanningen om het 

terrorisme te bestrijden gaan dus in tegen de algemene trend van deregulatie, open grenzen 

en uitgebreide „commerce‟. Een ander dilemma dat de kop opsteekt is de behoefte om te 

identificeren wie de daders van een bepaalde terroristische actie zijn en wie degene zijn die 

hen trainen, financieren en ondersteunen. Als een staat degene is die de terroristen 

(groepering) ondersteund, hoe streng moet deze staat dan gestraft worden zonder in 

tegenspraak te zijn met andere buitenlandse beleidsdoelstellingen? Al-Qaida is onder andere 

een door staten gefinancierde organisatie (denk aan Afghanistan onder de 

Taliban)(Posen,2001). Dit betekende echter niet dat de Taliban de enige sponsor van Al-

Qaida was en dat Al-Qaida zich alleen in Afghanistan schuilhield. Dit resulteerde in een extra 

probleem voor de VS: hoe moet een land gestraft worden dat één van de sponsoren is, 

terwijl eigenlijk de terroristengroepering gestraft moet worden? 
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Concluderend is het dus zeer complex om een rechtvaardig en moreel (militair) beleid te 

voeren, dat de burgers hun gevoel van veiligheid versterkt en andere staten hun vertrouwen 

in de VS weer doet stijgen (in economisch en moreel opzicht), terwijl de bestrijding van het 

terrorisme vaak om een wat minder rechtvaardige politiek vraagt die vaak niet in de lijn van 

de algemene buitenlandse politiek ligt. Dit is lastig, vooral omdat beide „kanten‟ van het 

dilemma nodig zijn om het doel van de dreiging te verkleinen.  Wellicht is dit de reden 

waarom de Bush het „democratie brengen‟ heeft geïntroduceerd bij de invasie in 

Afghanistan: een moreel streven toevoegen aan het brute militaire geweld in Afghanistan om 

het terrorisme te bestrijden.  

 Om het weer even scherp te stellen: het defensief realisme stelt dat er alleen tot 

interventie overgegaan zal worden als de verwachting heerst dat non-interventie de 

bedreiging niet zal verkleinen.  De defensief realist gaat echter wel twijfelen als de oorlog 

verre van haalbaar lijkt te zijn. Beide zaken zal ik in deze paragraaf behandelen.  

Ik voeg een redenering toe aan de stelling dat een staat alleen tot interventie over gegaan 

zal worden als de verwachting heerst dat non- interventie de bedreiging niet zal verkleinen. 

De reden hiervoor is dat het laat zien waarom het terrorisme bestreden moet worden volgens 

de VS:  

(1.) De bedreiging bestaat uit de verzwakking van de relatieve machtspositie van de 

VS;  

(2.) Deze bedreiging wordt veroorzaakt door het terrorisme, in speciaal door Al-Qaida; 

(3.) De bedreiging kan alleen verkleind worden als de oorzaak wordt bestreden; 

(4.) Het terrorisme moet bestreden worden.  

Bij deze redenering wil ik echter één kanttekening plaatsen, die te maken heeft met het 

gevoel van onveiligheid en angst bij de burger. Om dit te verminderen krijgt de VS nog een 

extra taak bij het bestrijden van het terrorisme, namelijk een zichtbaar effectief beleid tegen 

het terrorisme voeren.  

De VS zal dus alleen militair geweld toepassen (in een ander land) als de volgende non-

interventie beleidsinstrumenten geen of niet genoeg effect zullen hebben op die dreiging 

(Congressional Research Service, 2001):Diplomatie, Economische sancties, Geheime 

acties, Beloningen voor voorlichtingsprogramma, Uitlevering / samenwerking bij de 

rechtshandhaving en Internationale verdragen. Deze komen achtereenvolgens in de 

volgende paragraaf behandeld.  
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4.4 Effect van de beleidsinstrumenten van non-interventie op de bedreiging van de 
machtspositie van de VS 

 
 
“While we recognize that our best defense is good offense, we are also strengthening 
America‟s homeland security to protect against and deter attack”    
        (Bron:  Bush, 2002b) 

 

Ik zal nu per beleidsinstrument aangeven wat het precies inhoudt. Ook zal ik steeds een 

analyse geven of het de bedreiging positief of negatief beïnvloedt. Dit zal afhangen van het 

feit of zij het terrorisme kunnen bestrijden in de manier die men voor ogen heeft. Als het 

instrument „Economische Sancties‟ dusdanig werkt dat het de financiële voedingsbodem van 

een terroristengroepering weghaalt, zal het het terrorisme bestrijden en zal het de bedreiging 

ook verkleinen. Ik hoop niet de indruk te hebben gewekt dat een militaire interventie het 

enige beleidsinstrument is dat de VS heeft ingezet in zijn strijd tegen het terrorisme. Zoals 

Pillar (2003) aangeeft is het niet zo dat de non-interventie instrumenten niet zijn ingezet; de 

nadruk wordt alleen vaak gelegd op een (militaire) interventie. Dit wordt volgens hem 

veroorzaakt door de metafoor dat, in tegenstelling tot de meeste oorlogen, counterterrorisme 

geen bepaald begin en geen bepaald eind heeft. Omdat de meeste Amerikaanse oorlogen in 

de geschiedenis oorlogen tegen staten waren, benadrukt deze metafoor de misvatting dat 

terrorisme per se een bedreiging afkomstig en beginnende bij staten is (eerder dan 

groeperingen). Deze metafoor wordt dus ook weerspiegeld in het counterterrorisme beleid 

van de VS: de nadruk heeft altijd gelegen op de interventie (afsnijden van de wortels van het 

terrorisme) en het manipuleren van de intenties van terroristische groeperingen.  De VS 

heeft de andere beleidsinstrumenten óók aangewend, maar, als de „defensieve‟ hypothese 

de waarheid  aangeeft, verwachtte de VS van te voren dat een combinatie van 

beleidsinstrumenten zonder oorlog de bedreiging niet zal verkleinen.  Maar, voordat deze 

conclusie getrokken kan worden, moet ik uiteraard eerst de beleidsinstrumenten (binnen de 

casus)  analyseren. Deze reacties op het terrorisme zijn in te delen in instrumenten die 

vooruit kijken of achteruit kijken. Hiermee bedoel dat ze of in de categorie „bestraffing‟ zitten 

(achteruit) of „preventie‟ (vooruit) om de dreiging in de toekomst te voorkomen (Heymann, 

2001).  In de terrorismebestrijding worden beiden ingezet om het gevoel van veiligheid en de 

beveiliging zo veel mogelijk te vergroten.  
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  Tabel 4. Means and Standard Deviations for Potential Message for Each Action Type 

 

De bovenstaande tabel geeft een onderzoek van Grey (2006) weer naar de potentiële 

motieven van een bepaalde actie betreffende terrorismebestrijding. „Weapons of mass 

destruction‟ laat ik buiten beschouwing. Zodoende behoren  de eerste drie acties bij non 

interventie en de opeenvolgende acties bij militaire interventie.  Bij mijn onderzoek zijn de 

motieven „Deterrence‟ (afschrikking) en „Show terrorism not tolerated‟ het belangrijkste. 

Afschrikking verwijst - in internationale context - namelijk naar de staat van militaire 

paraatheid van een land om te reageren op een „onaanvaardbare actie‟ van een ander land. 

Daarnaast toont afschrikkend geweld aan dat een land zowel de middelen als de wil bezit om 

vergeldingsmaatregelen te nemen (Harvey, 1999) .   

 Dit wil zeggen dat een staat als de VS na de aanslagen van 9/11 op zoek gaat naar 

een methode om de terroristen af te schrikken, zodat hun militaire macht - een indicator van 

de relatieve machtspositie - getoond kan worden. Geen afschrikking zou kunnen wijzen op 

een tekort aan militaire macht, wat de machtspositie zou kunnen verkleinen. 

Zoals we in tabel 4. zien, hebben militaire acties tegen landen en tegen terroristen het 

hoogste gemiddelde wat betreft afschrikking. Het zou dus zo kunnen zijn dat de VS de 

verwachting zou hebben gehad dat de acties behorende bij non-interventie niet genoeg af 

zouden schrikken, waardoor zij wel over moesten gaan op militaire interventie.  Binnen de 

benadering van het neorealisme zal een actie echter alleen afschrikkend kunnen zijn als de 

actie succesvol verloopt. Het instrument moet dus van te voren haalbaar en succesvol 

worden geacht. Dit ga ik nu uitzoeken door de instrumenten behorende bij non-interventie 

achtereenvolgens te behandelen. Als blijkt dat deze te weinig succesvol, haalbaar en niet 



lii 
 

afschrikkend worden geacht, zal het logisch zijn dat de VS overgaat op een militaire 

interventie (aangezien anders zijn machtspositie wordt aangetast).  

 

4.4.1 Diplomatie    

 

Dit relatief veilige beleidsinstrument wordt vaak als eerste aangewend, aangezien het het 

conflict niet verbreedt of intensiveert. Het wordt echter bemoeilijkt door het feit dat bestaande 

kanalen en wederzijds aanvaarde gedragsregels tussen regeringen en subnationale 

(terroristische) groeperingen vaak ontbreken. Daarnaast verbiedt de wetgeving in sommige 

gevallen officieel contact te hebben met een terroristische organisatie. Tot slot argumenteren 

sommige critici dat initiatieven op het gebied van diplomatie afleiden van de noodzaak om 

een principieel standpunt tegen het internationaal terrorisme te nemen.  

Diplomatie werd door de VS niet als sterk instrument gezien, door eerdere ervaringen met de 

Taliban. In 1999, na de bombardementen in augustus (wat er precies is gebeurd toen doet er 

niet toe) dacht de VS dat de Taliban wellicht zo geschokt waren dat ze Bin Laden wel uit 

zouden willen leveren. Mullah Omar (de toenmalige leider van de Taliban) zei dat de 

bombardementen counterproductief waren, maar dat er wel een open dialoog gevoerd kon 

worden met de VS. Bij deze ontmoeting zei de Taliban echter dat het tegen hun cultuur was 

om iemand die toevlucht zoekt uit te leveren, maar vroeg ook wat er met Bin Laden zou 

gebeuren als hij uitgeleverd zou worden naar Saoedi-Arabië (een bondgenoot van de VS) . 

Echter, in september was dit nog steeds niet steeds niet gebeurd en vroeg de afgezant van 

Saoedi-Arabië of Mullah Omar zich nog aan zijn belofte zou houden en de Taliban leider zei 

“nee”. Daarnaast had Mullah Omar geen diplomatiek contact met het Westen, aangezien hij 

weigerde om niet-Moslims te ontvangen (9/11 commission, 2001). 

Tevens heeft de diplomatie met de Taliban na 9/11, waarbij de VS tot twee keer toe de 

Taliban vroeg to hand over the terrorists en wilde de Taliban niet samen werken (Posen, 

2002). 

 Al met al was de verwachting dat diplomatie met de Taliban of al-Qaida iets zou 

opbrengen in de strijd tegen terrorisme minimaal. 

 

4.4.2 Economische sancties 

 

Economische sancties kunnen multilateraal en unilateraal uitgevoerd worden. Het kan 

dienen als een soort van identificatie of een land een actieve supporter of sponsor is van het 

internationaal terrorisme. Tevens kan het toegepast worden op de „actieve leden‟ van de 

terroristische groeperingen zelf. Een voorbeeld hiervan is een „freeze list‟ waarbij banken 
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sancties opgelegd krijgen als zij leden van een terroristische groepering toegang tot het 

internationale financiële systeem geven.  

Staten kunnen de volgende vormen van economische sancties laten gelden: 

handelsrestricties, technologische overdracht, buitenlandse assistentie, export credits en 

garanties, deviezen en kapitaaltransacties, opschorten buitenlandse hulp, restricties op lucht- 

en scheepsverkeer,  intrekken bondgenootschap, „commerce‟ en navigatieverdragen. 

Wat ook bij het economisch beleidsinstrument hoort, maar niet als sanctie gezien kan 

worden, is het wegnemen van de economische en sociale breeding ground van de terrorist. 

Door het verminderen van de armoede en de educatie te verbeteren, zouden potentiële 

terroristen een andere levensstijl en houding ontwikkelen. Dit moet de werving van potentiële 

terroristen bemoeilijken.  

In deze educatie moet overigens ook een positief beeld van het westen (en de VS) 

ontwikkeld worden. Het is echter de vraag of welvaart en educatie geen terroristen meer 

voortbrengen; wrok tegen een bepaald land of politieke orde en religieus fanatisme zijn ook 

van invloed. Als terreur puur rationeel zou zijn, zou dit een goede counterterrorist strategy 

zijn. Het probleem zit echter daar dat economische sancties of bemoeienis voorziet 

noodzakelijk „nieuw bewijs‟ van vijandigheid; het effect van dit versterken van haat kan de 

eventuele afschrikkende waarde - waar de educatie op focust -  overweldigen (Heymann, 

2001).  Daarnaast is Osama Bin Laden als rijke businessman in tegenspraak met de theorie 

dat economische ontbering zijn terrorisme voort zou hebben gebracht.  

  De gevolgen van economische sancties zijn van tevoren nogal onzeker, aangezien 

de meeste stromen van terroristenkapitaal zich vaak afspeelt buiten de formele bankkanalen. 

Daarnaast zou Al-Qaida‟s geld niet opgeslagen worden in banken, maar in onvindbare activa 

als goud en diamanten. Tot slot zeggen „observers‟ dat dodelijke terreur operaties als 

zelfmoordacties relatief goedkoop zijn; ze hoeven dus niet op te houden als er geen geld 

meer is. De onzekerheid van economische sancties is zo groot, dat men van te voren kan 

verwachten dat dit instrument alleen de kracht zal hebben om de dreiging van de 

verzwakking van de machtspositie van de VS weg te nemen of te verkleinen.  (Posen, 2002 ) 

 

4.4.3 Geheime acties 

 

Geheime acties kunnen van alles inhouden; van intelligence informatie, en infiltratie tot 

militaire operaties. Vaak is het passief en observerend met het doel om strategieën, 

intenties, mogelijkheden en kwetsbaarheden vast te stellen. Een volgende stap zou het 

exploiteren van deze kwetsbaarheden kunnen zijn: het verspreiden van disinformatie over 

leiders, het aanmoedigen van afvalligheid van de terroristische groepering en het promoten 

van de verdeeldheid tussen verschillende partijen.  
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 Eigenlijk is dit beleidsinstrument van het counterterrorisme voornamelijk een 

„voorbereidend‟ instrument, iets wat voorafgaande aan een operatie gaat. Om als intelligence 

informatie in te kunnen winnen en te infiltreren in een organisatie is het de wetenschap wáár 

te beginnen met zoeken. Dit is tegenwoordig moeilijk, aangezien terroristische organisaties 

waar informatie over ingewonnen moet worden zeer gedecentraliseerd zijn (Posen, 2002).  

Het zeer gesloten karakter van terroristische samenzweringen en de onbepaalde natuur van 

hun doel maakt de terrorismebestrijding zeer complex. Hoe hoger het aantal van 

onafhankelijke actoren en „planningshaarden‟, hoe moeilijker het is om te ontwarren waar de 

intelligence precies moet zijn. Dit was precies het probleem waarmee de VS na de aanvallen 

van 9/11 mee te maken kreeg.  Uiteraard had de VS al vele linken en netwerken van en 

tussen terroristen(organisaties) in zijn databestand staan die zouden kunnen helpen bij het 

vinden van Al-Qaida en de plegers van de aanslagen. Echter, de volgende theorie was van 

toepassing op de organisatie van Al-Qaida (Posen, 2002):  de operationele verbindingen 

worden „losser‟ en de organisatie van het moslimterrorisme is steeds minder het initiatief van 

één persoon, waardoor het moeilijker zal zijn om de links bloot te leggen en de kans 

verkleind wordt om de aanstichters van toekomstige aanslagen te bepalen. Dáár ligt dan ook 

het probleem van dit instrument van counterterrorisme na 9/11: de dreiging zal niet 

weggenomen worden aangezien een volgende aanslag niet voorkomen kan worden met de 

informatie van de intelligence. De VS kan dan wel een lijst opstellen met terreurverdachten, 

maar deze zal onder andere door de decentralisatie nooit compleet zijn. Zo stonden 

Muhammad Atta en andere plegers van 9/11 op geen enkele lijst. Dit wordt ook wel het 

probleem van „fresh faces‟ genoemd: terroristen die nog nooit geassocieerd zijn met 

terroristische activiteiten. Een volgend issue wat betreft geheime acties en intelligence is dat 

de verdedigende staat (de VS) vaak niet weet welke „doelen‟ het moet beschermen en welke 

middelen het moet verbieden. Oftewel: waar en met wat gaat de volgende terroristische 

aanslag plaatsvinden? De VS kan simpelweg niet overal toezicht op houden; het komt neer 

op giswerk.  

 
4.4.4 Rewards information program 

 

Heymann (2001) noemt dit één van de meest succesvolle non-interventie instrumenten. Er 

zijn twee soorten van rewards: (1.) In ruil voor informatie krijgen landen of individuen een 

geldbedrag. Geld is één van de belangrijkste motivaties tot handelen. Zo heeft de VS 25 

miljoen Dollar over voor het overhandigen van Bin Laden en Al Zawahiri en (2.) 

gearresteerde terroristen kunnen hun straf verminderen door informatie te geven over 

misdrijven in het verleden of gevaar in de toekomst.  
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Beide systemen van „rewards‟ hebben echter meer aandacht nodig; als de systemen niet 

wereldwijd bekend zijn, zullen zij niet functioneren.   

 

4.4.5 Uitlevering / samenwerking bij de rechtshandhaving 

 

Dit houdt vooral in dat er afspraken tussen de intelligence van verschillende landen worden 

gemaakt, zodat informatie uitgewisseld kan worden. Ook kan het stationeren van intelligence 

agenten in andere landen hierbij horen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over 

de uitlevering van terreurverdachten aan de VS.  

 

4.4.6 Conclusie (Beleidsinstrumenten van non-interventie) 

 

De Bush regering heeft na 9/11 de beslissing genomen om naast non-interventie 

instrumenten ook een interventie in Afghanistan te plegen. In dit hoofdstuk heb ik duidelijk 

gemaakt wat de non-interventie instrumenten inhouden en hoe zij het terrorisme zouden 

kunnen bestrijden. In vele gevallen is de verwachting van het instrument binnen de 

terrorismebestrijding niet groot. Aangezien een terreurgroepering een irrationeel, decentraal 

en gesloten karakter heeft, wordt het effectief uitvoeren van non-interventie instrumenten als 

zeer complex ervaren (in het verleden) en verwacht (voor de toekomst). Om de bedreiging 

van de machtspositie van de VS te verkleinen, was het voor de Bush regering essentieel om 

een zichtbaar beleid te voeren strijdende tegen het terrorisme. Bush kon het zich niet 

veroorloven om het risico te lopen dat zijn grote „war on terror‟  niet werkzaam lijkt te zijn.  

Bush leek daarnaast ook een voorstander van een gewelddadig beleid te zijn. 

Pressman (2009)  argumenteert dat militair geweld inderdaad soms noodzakelijk is in 

sommige situaties, maar dat  diplomatie, concessies en ander niet-militair beleid ook kunnen 

worden gebruikt om Amerikaanse doelstellingen te bevorderen.  Hij suggereert hier niet mee 

dat Bush diplomatie vermeed na 9/11, maar wel dat zij slechts sporadisch gebruik gemaakt 

werd van de diplomatieke track en dat dit dan vaak het gevolg was van militair overbelast. 

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell en zijn plaatsvervanger, Richard 

Armitage: "Het Witte Huis zag het State Department en zijn diplomaten als verzoeners”. Met 

andere woorden, diplomatie was beschouwd als een zwakte. En zwakte was precies wat er 

bestreden moest worden volgens Bush.  
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Non-interventie instrument Onderdelen  Kanttekeningen 

Diplomatie Afspraken, uitlevering 
terroristen, dialoog 

- Ontbrekende (contact) 
kanalen 
- Ontbrekende wederzijds 
aanvaarde gedragsregels 
- Taliban werkte in verleden niet 
mee 
- Leidt af van de noodzaak om 
principieel standpunt tegen 
terrorisme in te nemen 

Economische sancties Handelsrestricties, 
technologische overdracht, 
buitenlandse assistentie, export 
credits en garanties, deviezen 
en kapitaaltransacties, 
opschorten buitenlandse hulp, 
restricties op lucht- en 
scheepsverkeer,  intrekken 
bondgenootschap, „commerce‟ 
en navigatieverdragen, 
weghalen economische 
„breeding ground‟ 

- terreur niet puur rationeel 
- haat versterkt door educatie 
- geldstromen terrorisme buiten 
formele kanalen om 
- kapitaal Al-Qaida in 
onvindbare activa als 
diamanten 
- dodelijke terreuroperaties 
goedkoop 

Geheime acties Intelligence informatie, 
infiltratie, militaire operaties, 
exploiteren kwetsbaarheden 
vijand 

- Al-Qaida netwerk erg 
decentraal 
- Lijst met verdachten nooit 
compleet (fresh faces 
probleem) 
- Giswerk bescherming 
doelwitten 

Rewards informatie 
programma 

Geldbedrag in ruil voor 
informatie, strafvermindering 
gearresteerde terroristen in ruil 
voor informatie 

- te weinig bekendheid 

Uitlevering/samenwerking bij 
rechtshandhaving 

Internationale informatie 
uitwisseling  

- succes hangt af van 
intelligence informatie 

 
Tabel 5. Non-interventie instrumenten  

 

4.5 Interventie  
 

“Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaida 
terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan” 
         (Bron: Bush, 2001f) 

 

Ik wil beginnen met de redenering  die ik heb toegevoegd aan de stelling dat een staat alleen 

tot interventie over zal gaan als de verwachting heerst dat non- interventie de bedreiging niet 

zal verkleinen:  

(1.) De bedreiging bestaat uit de verzwakking van de relatieve machtspositie van de VS;  

(2.) Deze bedreiging wordt veroorzaakt door het terrorisme, in speciaal door Al-Qaida; 

(3.) De bedreiging kan alleen verkleint worden als de oorzaak wordt bestreden; 

(4.) Het terrorisme moet bestreden worden.  
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Een staat zal dus tot interventie overgaan als er bij de VS de verwachting was dat het 

terrorisme niet effectief bestreden kan worden door beleidsmiddelen horende bij non-

interventie. Zoals in de conclusie van de vorige paragraaf beargumenteerd is, lijkt dit 

inderdaad het geval te zijn. De beleidsmiddelen waarbij geen interventie te pas komt, zijn te 

onzeker om een - zichtbaar- effectief beleid te voeren tegen het terrorisme. Gevolg is dat 

Bush zich gedwongen voelde om een militaire interventie te plegen, waardoor de hypothese 

van het Defensief Realisme in principe nu al aangenomen kan worden.  

Echter zoals ik in het begin van het hoofdstuk zal zei, zijn er drie scenario‟s die zich 

afgespeeld konden hebben:  

(1.) De opties binnen non-interventie zullen de bedreiging van het verzwakken van de 

machtspositie van de VS verkleinen.  In dit geval wordt de hypothese gefalsificeerd.  

(2.) Non-interventie zal de relatieve machtspositie van de VS verzwakken, aangezien de 

bedreiging niet verkleind wordt. Er is geen andere optie om de bedreiging weg te nemen of 

te verkleinen dan interventie. Interventie wordt van te voren echter niet als zeer haalbaar 

gewaardeerd. In dit geval kan de hypothese niet gefalsificeerd worden, maar minder 

overtuigend dan bij het volgende scenario: 

(3.) Non-interventie zal de relatieve machtspositie van de VS verzwakken, aangezien de 

bedreiging niet verkleind wordt. Daarnaast wordt de interventie als zeer haalbaar geacht 

(economische en militaire winst en het  behalen van geopolitieke doelen). In dit geval kan de 

hypothese niet gefalsificeerd worden.  

Scenario (1.) kan eigenlijk al geschrapt worden, maar om een keuze te maken tussen 

de twee laatste scenario‟s  moet er uitgezocht worden of de VS verwachtte dat een 

interventie in Afghanistan haalbaar leek te zijn.  Naar het gedachtegoed van het Neorealisme 

kijkt men dan eerst naar de militaire en economische haalbaarheid. Als de VS militaire 

overmacht heeft in omvang en moderniteit ten opzichte van Afghanistan onder de Taliban, 

dan is een interventie militair haalbaar. Als zij economisch ook nog iets oplevert en de 

interventie dus niet alleen een kostenpost is, komt men in de buurt van economische 

haalbaarheid.  

Daarnaast zijn er ook nog de geopolitieke doelen die invloed kunnen hebben op de 

haalbaarheid.  

 Om te beginnen kan ik met een grote zekerheid zeggen dat de VS een militaire 

overmacht had, ook al zijn de gegevens van wat Afghanistan onder de Taliban uitgaf aan 

defensie niet beschikbaar. Het CIA Worldbook van 2001 geeft wel de informatie dat er geen 

nationale militaire macht bestaat, maar er nog wel elementen van het „vorige‟ leger bestaan:  

Air Defense Forces, National Guards, Border Guard Forces, National Police Force 

(Sarandoi).  Al-Qaida had daarnaast helemaal geen leger en, zoals hiervoor al staat 

geschreven,  is de staat waarin zij zich hebben „gevestigd‟ kwetsbaar voor US power 
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(Malvesti,2001). Bin Laden had geen militaire troepen onder zijn commando die de 

benodigde apparatuur bezaten om effectief Amerikaanse luchtaanvallen te bestrijden. 

Daarnaast was Afghanistan in de ogen van de VS haar military planners hoogstwaarschijnlijk 

geen bedreiging. Militair leek er weinig te verliezen te zijn, evenals op politiek gebied. 

Malvesti (2001) argumenteert dat de VS op dat moment de Afghaanse regering (oftewel het 

Taliban-regime) niet erkende en de VS had dan ook weinig te verliezen in haar politieke 

relatie met Afghanistan. Dit was waarschijnlijk essentieel in de beslissing om een 

subnationale groepering te bombarderen: het territorium waar het terroristische netwerk van 

Al-Qaida zich bevond, Afghanistan, was politiek en militair zeer kwetsbaar voor aanvallen 

van de VS.  

 Economisch gezien kost een interventie de VS alleen maar geld, dit is echter een 

verlies op korte termijn. Op lang termijn kan de interventie echter ook economische winst 

betekenen, aldus Nederveen Pieterse (2004).  De VS was namelijk al een tijdje bezig met 

het verbeteren van de relaties met Arabische landen. De reden hierachter zou volgens 

Nederveen Pieterse het plan zijn van de creatie van een US-Middle East free trade zone 

rond 2013. We zouden dus kunnen spreken dat de VS bezig was met een toekomstplan om 

meer economische winst te behalen. Aangezien het om een free trade zone gaat zal de VS 

hier uiteindelijk van gaan profiteren en zou het dus de relatieve machtspositie kunnen 

vergroten. Daarnaast zou een stabiel Afghanistan een groot voordeel zijn bij de concurrentie 

met Rusland en China om de macht op het controleren van de prijs en het bezit van olie en 

pijplijnen vanuit de Kaspische Zee. De olie heeft de VS niet per se nodig, ongeveer 14 % van 

de olie komt uit het Midden-Oosten en dit percentage loopt maar heel langzaam op. Het gaat 

puur om de macht om de olie: “If you have the control about the Middle East oil as a state, 

you actually have the stranglehold to the global economy” (Cox, 2002).  

 Een economisch voordeel wat niet voortkomt uit de interventie zelf, maar uit het feit 

dat de VS een hegemon is, is dat zij niet bang hoeven te zijn voor een interventie of straf van 

de Verenigde Naties. Sinds de VS een zeer belangrijk lid is van de VN en als hegemon een 

zeer grote economische en militaire macht heeft, durven andere landen niet aan te dringen 

op een VN-resolutie met betrekking tot het bestraffen van de VS. DE VS hoeft in principe ook 

niet bang te zijn voor economische sancties of een boycott van Amerikaanse goederen, 

aangezien bijvoorbeeld Europese landen het waarschijnlijk niet kunnen veroorloven om de 

handel stop te zetten met hun belangrijkste handelspartner (Europese Commissie, 2006).  

Samenvattend kan de VS dus een interventie aangaan zonder de angst voor economische 

repraisailles.  

 

Gray (2006)  heeft  ook nog eens twee zaken die de haalbaarheid van de een interventie 

vergroten. Deze zaken zouden kunnen worden gezien als extra stimulans om een interventie 
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te beginnen. Ten eerste is dit dat de vijandelijke staat waar de agressie of aanslag (mede) 

door gepland is, niet bijzonder sterk of „veilig‟: een rogue state én dat een (gewelddadige) 

reactie hierop gelegitimeerd is. Ten tweede wordt de haalbaarheid ook vergroot als de 

vijandige groep of het vijandige regime van weinig internationale steun geniet. Beide punten 

zijn van toepassing op de Taliban en Afghanistan. Afghanistan was toentertijd een rogue 

state en er bestond weinig internationale steun voor de Taliban. Zelfs in de Arabische wereld 

voelde men weinig voor de Taliban, die de Islam een slechte naam gaf en waarvan de 

politieke woede waarschijnlijk net zo goed gericht was tegen andere Moslimregimes als 

tegen het Westen.  

 Malvesti (2001) ziet de haalbaarheid van een interventie vergroot worden als de 

volgende factoren van toepassing zijn binnen de casus: (1.) snelle identificatie van dader, 

(2.) de dader was al bekend (herhaling actie), (3.) directe aanval op de Amerikaanse burger, 

(4.) dard van het incident is duidelijk, een „fait accompli‟, (5.) overduidelijk anti-Amerikaanse 

gedrag van de dader en (6.) politieke en militaire kwetsbaarheid van de dader. Voor de VS 

was dit alles na de aanslagen van 9/11 relatief snel duidelijk. Binnen een halve maand gaf 

men al te kennen te weten dat Al-Qaida met steun van de Taliban achter de aanslagen 

zaten. Al-Qaida was een bekende bij de VS,  zo heeft de groepering in 1998 in Pennsylvania 

een aanslag proberen te plegen. Dit keer was het een directe aanval op de Amerikaanse 

burger en was de aard van het incident duidelijk: een terroristische aanslag. Tot slot hebben 

de Taliban en Al-Qaida veelvuldig hun haat voor Amerika geuit en kunnen beide groepen 

politiek kwetsbaar genoemd worden: ze krijgen vrij weinig internationale (en nationale) steun.  

Echter, militair zwak wil ik ze niet noemen; door gebruik te maken van asymmetrische 

oorlogen weten ze op eigen grondgebied hun mannetje te staan.  

 

Haalbaarheid van de interventie 

 

Een militaire interventie van de VS in Afghanistan kon van tevoren als haalbaar worden 

geacht. De VS heeft een vele malen groter, beter georganiseerd en moderner leger dan de 

Afghanen hebben. Daarnaast had Afghanistan toentertijd geen nationaal leger, alleen 

overblijfselen van eerdere periodes. Bovendien had Bin Laden geen militaire troepen onder 

zijn commando die de benodigde apparatuur bezaten om effectief Amerikaanse 

luchtaanvallen te bestrijden. Afghanistan leek politiek en militair zeer kwetsbaar voor 

aanvallen van de VS, waardoor de military planners van de VS een militaire interventie als 

haalbaar verwachtten.  

 Economisch gezien lijken er op korte termijn alleen verliezen geboekt te worden bij 

een militaire interventie, op lange termijn kan er echter wel winst behaald worden. Sowieso 

hoeft de VS niet bang te zijn voor economische sancties van de VN, aangezien het een 
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hegemon is. Daarnaast had de VS voorgaande aan de aanslagen van 9/11 al enige plannen 

in het Midden-Oosten en Afghanistan, die economisch voordeel op kunnen leveren. Als de 

Taliban verdreven zou kunnen worden, zou dit een stap in de goede richting zijn om deze te 

realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de  free trade zone, de Trans-Afghanistan pijplijn en de 

grondstoffen onder de oppervlakte van Afghaanse territorium.  

 De militaire interventie kon extra haalbaar geacht worden, doordat de dader van de 

aanslagen van 9/11 snel bekend was, de aard van het incident snel duidelijk was en de 

daders weinig internationale en nationale steun kregen. Al met al kan dus geconcludeerd 

worden dat scenario (3.) Non-interventie zal de relatieve machtspositie van de VS 

verzwakken, aangezien de bedreiging niet verkleind wordt. Daarnaast wordt de interventie 

als zeer haalbaar geacht (economische en militaire winst en het  behalen van geopolitieke 

doelen) kan worden aangenomen. De hypothese  kan niet gefalsificeerd worden. 
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5. Concluderend hoofdstuk 
 

5.1 Conclusie 
 
In het begin van dit onderzoek heb ik verklaard waarom ik mijn twijfels heb bij de motieven 

die Bush en zijn regering aandragen om in Afghanistan te interveniëren.  Deze twijfels zijn 

voortgekomen uit het feit dat het beleid van Bush in Afghanistan een totaal ander beeld laat 

zien dan de motieven veronderstellen. Bush lijkt niets anders te pretenderen dan vrijheid; hij 

wil de vrijheid van vóór 9/11 voor de Amerikaanse burger terugwinnen en het verwerkelijken 

van de creatie van vrijheid in elke uithoek van de wereld. De Afghaanse burger zag echter 

iets heel anders gerealiseerd worden in zijn land: de politiek is corrupt, de economie is 

corrupt en de door hen gehate warlords blijven gesteund worden door de VS. Daarnaast 

deed de VS geen moeite om de neoconservatieve Amerikaanse moraal en een „Westerse‟ 

democratie te  bewerkstelligen in Afghanistan, waardoor zij de ultieme kans om de 

bedreiging voor hun eigen vrijheid en veiligheid misliepen. Het beschermen en verspreiden 

van de benefits of freedom kan niet de ultieme verklaring bieden voor de oorlog in 

Afghanistan. Daarom ben ik gaan onderzoeken of het Neorealisme wel een adequate 

verklaring kan bieden voor de oorlog van de VS in Afghanistan. Mijn hoofdvraag was dan 

ook “In hoeverre kan het Neorealisme een verklaring bieden voor de interventie van de VS in 

Afghanistan (2001)?” 

 De keuze om een systeemgerichte theorie als het Neorealisme te gaan gebruiken ligt 

bij het feit dat het erop lijkt dat in Bush‟ zijn motieven  het niveau van het internationale 

systeem totaal veronachtzaamd wordt. In geen van zijn motieven - die op het niveau van de 

mens en de staat liggen-  komt het internationale krachtenveld naar voren. Deze twee 

niveaus lijken niet erg moeilijk te ontkrachten door ze in verband te brengen met een 

tegenstrijdig beleid in Afghanistan. Dit brengt mij tot de stelling dat als de verklaringen van de 

oorlog in Afghanistan niet blijken te liggen in de afbeeldingen „mens‟ en „staat‟ , er een 

systeemgerichte benadering nodig is om dichter bij de ware motieven te komen.  

 Om een interventie of oorlog te verklaren binnen het Neorealisme zijn er twee 

hoofdstromingen: het offensief en het defensief realisme. Tussen deze twee 

hoofdstromingen van het Neorealisme is er een debat gaande  over de implicaties van 

anarchie:  Bij beide benaderingen zijn de implicaties van de anarchie vooral van toepassing 

op grootmachten. De polariteit speelt een grote rol bij het offensief realisme, aangezien het 

ultieme doel is om hegemon te worden in een unipolair wereldsysteem. Echter, binnen het 

defensief realisme behoort het evenwicht binnen het (bipolaire) systeem hersteld of 

behouden te worden. Zij stellen dat de veiligheid van een staat zo het beste gegarandeerd 

kan worden. Beide stromingen hebben dus een andere strategie voor het bereiken van de 
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waarborg van overleven. De doelen van de  buitenlandse politiek, waaronder oorlog, zijn 

daarom logischerwijs ook verschillend:  (1.) voor het offensief realisme maximaliseren van de 

macht en (2.) voor het defensief realisme het maximaliseren van veiligheid.  

 Om de interventie in Afghanistan te kunnen verklaren binnen het Neorealisme moet ik 

dus een keuze maken welke „richting‟  ik op ga. Deze beslissing is gestoeld op het offensieve 

dan wel defensieve karakter van de buitenlandse politiek van de VS van voor 2001.  Er blijkt 

weinig expansiedrang te zitten achter de acties van de VS te zitten; er is eerder sprake van 

het maximaliseren van veiligheid dan het maximaliseren van macht.  

Daarnaast lijken ook de „hyperbeveiliging‟ en het „unilateralisme‟ in Bush zijn politiek te 

wijzen op een defensief karakter.  

Ik heb dus gekozen om een hypothese behorende bij het defensief realisme te gaan 

toetsen om te bekijken of het neorealisme een bijdrage kan leveren aan de verklaring van de 

oorlog van de VS in Afghanistan. Deze hypothese luidt als volgt: Er was sprake van een 

verwachting bij de VS dat non-interventie in Afghanistan haar relatieve machtspositie zou 

verzwakken.  

Bij de analyse ben ik begonnen met het onderzoeken wie de veroorzaker van de dreiging 

van het verzwakken van de relatieve machtspositie is en waar de dreiging zich in uit. De 

veroorzaker is logischerwijs het terrorisme, dat het gevoel van onveiligheid bij de 

Amerikaanse burger brengt en angst zaait. Tevens uit de dreiging zich in de economie en de 

buitenlandse politieke doelen.  

 De verwachting is daar dat de instrumenten van non-interventie het terrorisme niet 

goed kunnen bestrijden Aangezien een terreurgroepering een irrationeel, decentraal en 

gesloten karakter heeft, wordt het effectief uitvoeren van non-interventie instrumenten als 

zeer complex ervaren (in het verleden) en verwacht (voor de toekomst). Om de bedreiging 

van de machtspositie van de VS te verkleinen, was het voor de Bush regering essentieel om 

een zichtbaar beleid te voeren strijdende tegen het terrorisme.  Bush leek daarnaast ook een 

voorstander van een gewelddadig beleid te zijn.  Een staat zal dus tot interventie overgaan 

als er bij de VS de verwachting was dat het terrorisme niet effectief bestreden kan worden 

door beleidsmiddelen horende bij non-interventie. Dit lijkt dit inderdaad het geval te zijn. De 

beleidsmiddelen waaraan geen interventie te pas komt, zijn te onzeker om een - zichtbaar- 

effectief beleid te voeren tegen het terrorisme. Gevolg is dat Bush zich gedwongen voelde 

om een militaire interventie te plegen, waardoor de hypothese van het defensief realisme in 

principe nu al niet gefalsificeerd kan worden.  

 Militair, economisch en politiek lijkt een militaire interventie in Afghanistan ook nog 

eens haalbaar te zijn. Al met al kan dus geconcludeerd worden dat scenario (3.) Non-

interventie zal de relatieve machtspositie van de VS verzwakken, aangezien de bedreiging 

niet verkleind wordt. Daarnaast wordt de interventie als zeer haalbaar geacht (economische 
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en militaire winst en het  behalen van geopolitieke doelen) kan worden aangenomen. De 

hypothese  kan niet gefalsificeerd worden. Het neorealisme kan dus meer inzicht bieden de 

vraag waarom de VS tot interventie in Afghanistan is overgegaan.  

5.2 Reflectie  
 

“In hoeverre kan het neorealisme een verklaring bieden voor de interventie van de VS in 

Afghanistan (2001)?” 

 

Het neorealisme kan enige verklaring bieden voor de oorlog van de VS in Afghanistan. De 

hypothese van het defensief realisme kan niet gefalsificeerd worden. Bush had, zoals in de 

gangbare interpretatie van de oorlog van de VS in Afghanistan, gelijk dat een oorlog 

noodzakelijk was. Het Neorealisme laat echter zien dat dit niet om de redenen is die Bush 

hier voornamelijk voor gaf (de benefits of freedom verspreiden).  De VS ging daarentegen 

puur om eigen belang interveniëren; om de bedreiging van de verzwakking van de relatieve 

machtspositie kon alleen verkleind worden door interventie. Zoals Bush zijn favoriete 

campagne slogan luidt : “The best defense is offense” 

  Maar met betrekking tot deze feiten ligt er wel een zwakte bij het neorealisme: zoals 

ik heb beschreven in het theoretisch kader mag er eigenlijk niet „in‟ staten worden gekeken, 

men moet staten zien als gelijken. Doch, om de beleidsinstrumenten horende bij non-

interventie te analyseren heb ik herhaaldelijk het karakter en de houding van de Taliban en 

Afghanistan erbij moeten halen om te bepalen of een instrument werkzaam in de 

terrorismebestrijding zijn na 9/11. Tevens heb ik het over het „gevoel van onveiligheid‟ van de 

burger van de VS. Ook al heeft dit zijn doorwerking op de relatieve machtspositie van het 

land, het is iets dat zich afspeelt binnen de staat. Als ik deze binnenlandse feiten echter 

genegeerd had, zou ik niet in staat zijn geweest om het gedrag van beide staten te kunnen 

verklaren. De dreiging voor de VS uitte zich in het begin voornamelijk binnen de staat. Dus 

hoewel de hypothese volledig in overeenstemming met de neorealistische theorie is, werd ik 

gedwongen om het Neorealisme tijdens de analyse een klein beetje aan te passen en binnen 

de staat te kijken om de hypothese te toetsen.  

 Een andere veronderstelling van het neorealisme, dat alleen staten actoren in het 

internationale toneel zijn, kan ik tijdens mijn analyse niet geheel „naleven‟. De Taliban is 

namelijk een groepering, en geen staat. Dit is echter te betwisten, aangezien zij wel de 

„regie‟ over de staat bezaten. Net dat als ik de beslissingen van Bush zijn regering als 

beslissingen van de VS zie, zou dit ook voor de beslissingen van de Taliban kunnen gelden. 

Al-Qaida is echter sowieso geen staat en zou dus binnen het Neorealisme geen actor in de 

internationale politiek zijn. Echter, de oorlog is in de staat Afghanistan, die een staatssponsor 

van Al-Qaida is. Dit brengt de analyse weer op interstatelijk niveau. In totaal biedt het 
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neorealisme een  goede verklaring voor de interventie in Afghanistan. Zowel de 

veronderstelling over het internationale systeem en zijn actoren kunnen grotendeels wél 

worden toegepast in de casus. Deze zwaktes kunnen echter in volgende/andere cases wel 

een probleem betekenen.  

 

Tot slot zijn er verschillende onderwerpen omtrent de oorlog in Afghanistan die ik niet heb 

kunnen onderzoeken, maar die na de inleiding te hebben geschreven wel vragen bij mij 

opriepen. Zo heb ik  in dit onderzoek uiteindelijk alleen geanalyseerd waarom de VS een 

militaire interventie heeft gepleegd in Afghanistan, terwijl de oorlog tot nu voortduurt in de 

vorm van Nation-Building. Waarom is de VS na de afschrikkende actie van militaire inventie 

zijn invloed blijven uitoefenen in dit land? En waarom is Bush überhaupt met Nation-Building 

begonnen na twee jaar tegenstand hiertegen te hebben getoond?  

 Dit onderzoek kan waarschijnlijk niet verklaard worden door het neorealisme. Deze 

benadering denkt alleen in structuren en patronen als het gaat om statelijke beslissingen om 

tot een bepaalde actie over te gaan en niet aan de invulling van deze actie.  
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