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Boeken

Een vlijmscherpe maar realistische analyse van een 
visionaire politoloog
Jonathan Holslag
De Kracht van het paradijs. Hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw?
Antwerpen: De Bezige Bij, 2014; 602 blz.; € 34,99; ISBN: 978-90-8542-529-8

De auteur van De Kracht van het paradijs ziet 
Europa het liefst veranderen in een droomconti-
nent om relevant te blijven op het wereldtoneel, 
nu de rol van het Avondland als geopolitieke au-
toriteit lijkt uitgespeeld. Een moedig boek, dat 
qua statistische onderbouwing doet denken aan 

de werken van Robert Kaplan.

De jonge Brusselse politoloog Jonathan Holslag is 
vooral bekend als specialist van China. Juist daarom 
schreef hij een kanjer van een boek over heden en 
toekomst van Europa (de EU). Hij deed dit uit een 
zekere verontwaardiging. Als jonge en bewuste 
Europeaan kan hij het niet aanzien dat het Avondland 
verder wegdeemstert. Daarom analyseert hij vlijm-
scherp de oorzaken van die afgang en vergelijkt hij 
Europa met de andere machten in de wereld. In het 
laatste deel van het boek stelt Holslag zijn program-
ma voor om van Europa opnieuw een “paradijs” te 
maken. Dit is het voluntaristisch gedeelte van het 
werk, dat overigens zeer wetenschappelijk is opge-
vat en gevuld is met statistieken waarmee de auteur 
zijn visie tracht te bewijzen. Het doet sterk denken 
aan de invloedrijke boeken van de Amerikaanse jour-
nalist Robert D. Kaplan.

Holslag is geen kamergeleerde. Hij weet precies wat 
er onder de Europeanen leeft. De allergrootste groep 
voelt zich niet eens Europeaan en is ervan overtuigd 
dat de politici, die op een ondoorzichtige manier 
Europa besturen, dit bijzonder slecht doen. Daarom, 
voorspelt hij, zal nog niet de helft komen opdagen bij 
de Europese verkiezingen en zullen velen anti-Euro-
pees stemmen. De gemiddelde Europeaan is bang 
voor de toekomst en is ervan overtuigd dat de le-
venskwaliteit van zijn kinderen zal verminderen. 

Volgens Holslag hebben ze gelijk. Europa leeft bo-
ven haar stand, op basis van leningen. Er wordt 
meer geconsumeerd dan er wordt geproduceerd. De 
welvaartsstaat maakt de samenleving minder dyna-
misch en drukt de productiviteit naar beneden. Hij 
noemt de meeste traditionele partijen futloos en de 
steeds maar toegepaste kaasschaafpolitiek om de 
crisis te bestrijden, onvoldoende. Dit pragmatisme 
is in essentie conservatief en funest. Politici missen 
moed en daadkracht om te hervormen. Er is geen 
gemeenschappelijk Europees verhaal en we ontbe-
ren een gemeenschappelijke lotsbestemming.

Holslag is een realist. Hij beseft dat het in de inter-
nationale politiek om macht draait. Op allerlei terrei-
nen verliest Europa aan macht en dus aan invloed. 
Ook straalt zij ondanks haar geavanceerde verzor-
gingsstaat geen morele macht meer uit. Zeer be-
langrijke Chinezen zeggen openlijk dat Europa het 
toppunt van decadentie en luiheid is geworden en 
zich bovendien arrogant en egocentrisch gedraagt. 
Ondanks haar neergang wil zij nog steeds de we-
reld haar model opdringen. De Europese Dienst 
voor Extern Optreden (EDEO), die met veel poeha 
werd gelanceerd, wordt nergens ernstig genomen. 
Ze werkt niet naar behoren en heeft geen enkele in-
vloed.

De nabije toekomst behoort aan Azië toe. Dat weet 
iedereen en Holslag toont dat met een overvloed aan 
cijfers aan. In Azië domineert natuurlijk China, en 
loopt India, dat met allerlei problemen kampt, nog 
ver achter. Vooral het onmetelijke Chinese kapitaal 
is doorslaggevend. Een van de kansen voor Europa 
is verrassend genoeg de uitvoer naar Azië van kwa-
liteitsvolle landbouwproducten, liefst van kleinscha-
lige landbouw. In 2012 exporteerde Europa al voor 
123 miljard dollar.

Europa’s invloed uiterst beperkt
Een voorbeeld, naast vele andere, van de vermin-
derde Europese macht ligt in het feit dat het geen 
enkele invloed meer heeft bij het bepalen van de 
mondiale standaarden van elektrische auto’s, ge-
neesmiddelen, computers, mobiele telefoons, 4de-
generatie UMTS, enz. Europa mist dan ook miljarden 
aan intellectuele-eigendomsrechten. De Verenigde 
Staten en enkele Aziatische landen zwaaien hier de 
scepter. Ook de door Europa gepropageerde ambiti-
euze reductie van CO2-uitstoot wordt door geen an-
dere grootmacht nagevolgd. De idealistische politiek 
van de Europese Unie maakt geen indruk. Militaire 
macht helpt wel. China, India, Japan en de Verenigde 
Staten zijn bezig hun militaire capaciteit aanzienlijk 
uit te breiden. Vooral hun vloten worden alsmaar 
sterker. Europa blijft passief en is zelfs niet in staat 
zich afdoende tegen cybercriminaliteit te verdedi-
gen. In de ruimte is Europa wel aanwezig, dankzij het 
geslaagde Galileo-project.

Toch produceert Europa nog steeds 29% van ’s we-
relds rijkdom, met 8% van de wereldbevolking op 
3% van het aardoppervlak, maar de verwachtingen 
zijn weinig rooskleurig. Europa zit ingeklemd tussen 
de Verenigde Staten, nog steeds de sterkste macht, 
en het niet te stuiten China, en vindt haar roeping 
niet. De Amerikanen en Chinezen zijn merkwaar-
dig genoeg van elkaar afhankelijk. China exporteert 
vooral naar Amerika, aan wie het geld leent om die 
goederen te kunnen betalen.

Dat het slecht gaat in de “Gordel van Onzekerheid” 
(Noord-Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan en 
Oost-Europa buiten de EU) toont Holslag uitvoerig 
aan. Europa is er onvoldoende aanwezig en draagt 
daardoor een grote verantwoordelijkheid. Een be-
twistbare stelling, want de dictatoren en andere 
regeerders van die regio dulden geen inspraak en 
vooral geen gepraat over mensenrechten. Toch zijn 
de minder scrupuleuze Chinezen er al met één been 
binnen. Erger is misschien nog dat het Europese 
model niet meer aanslaat en geen voorbeeld meer 
is. Ook bij de “Strategische Sjachelaars” (Turkije, 
Rusland, Iran en Saoedi-Arabië) worden de Europese 
waarden openlijk verworpen. Europa is daar ook 
geen rolmodel meer. Volgens Holslag is dat ook de 
verantwoordelijkheid van Europa, dat te weinig met 
deze landen heeft willen samenwerken.

Helaas is er nog “De Wig van Ontberingen” (Afrika 
ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië inclusief 
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India). Daar wonen in de armste omstandigheden 
de snelst groeiende bevolkingsgroepen. In 2050 zal 
bijna de helft van de gehele wereldbevolking in dat 
gebied leven. Er zijn geen positieve vooruitzichten, 
te meer omdat Pakistan, India en Bangladesh falen 
en de betreffende Afrikaanse regeringen schromelijk 
in gebreke blijven.

Europa moet haar 
verantwoordelijkheid nemen
De wereld blijft aldus een zeer onveilige plaats en 
nieuwe grote oorlogen zijn niet onmogelijk. Europa 
moet haar verantwoordelijkheid nemen. Dat kan zij 
door opnieuw een “paradijs” te worden. Dit is zij vol-
gens Holslag dus ooit geweest. Om die paradijselijke 
staat weer te bereiken, moet Europa over een unifor-
me krijgsmacht van 1 miljoen soldaten beschikken, 
met alles erop en eraan. Dit moet een even belangrij-
ke afschrikkingsmacht worden als de Amerikaanse. 
Europa zal dan overal in de wereld kunnen tussenko-
men om onze waarden en belangen te verdedigen. 
Er is dan natuurlijk behoefte aan een Europese stra-
tegie en eigen diplomatie, los van de Amerikaanse 
gids, want onze belangen lopen te veel uiteen. Over 
de Europese diplomatie en het bestaande Europese 
ambtenarenapparaat is de auteur bijzonder hard: ze 
zijn verwend, arrogant en bovendien totaal wereld-
vreemd. Ze organiseren vele showconferenties, maar 
mijden het echte denkwerk.

Holslag wil de Europese economie humaniseren. 
Grote schulden en tekorten op de handelsbalans 
moeten vermeden worden. De banken, pensioen-
fondsen en verzekeringsmaatschappijen mogen hun 
cliënten niet langer plunderen. Grote maakbedrijven 
zijn geen oplossingen voor de toekomst, want ze 
schenken te weinig voldoening aan de werknemers. 
Holslag prefereert kleinschalige (bio)landbouw en 

kleine creatieve bedrijven die mooie, duurzame 
producten maken die voldoen aan hoge stan-
daarden. Het meesterschap in een ambacht 
moet weer in ere worden hersteld en de am-
bachten (gilden) zouden werkelijk de pioniers 
van een betere Europese economie kunnen 
worden. Scholen moeten meer op het werke-
lijke leven worden afgestemd en de universi-
teiten moeten selectiever worden.

De auteur houdt van waarden, normen en 
harmonie. De hedendaagse kunst vindt hij 
verwarrend en “de meeste belangrijke nieu-
we gebouwen in Europa zijn vormloze, fan-
tasieloze bouwwerken met vreemde asym-
metrie die volledig buiten proporties zijn. Dat 
geldt ook voor stedenplanning.” 

Tijdens het lezen van deel 3 (“Bouwen aan 
het Paradijs”) dacht ik aan de sfeer in de romans 
van Herman Hesse, ooit populair in de nadagen van 
’68. Hesse beschreef het bucolische landschap en 
de harmonische maatschappij in vele lieflijke oude, 
harmonisch gegroeide steden in Centraal-Europa 
vóór de Eerste Wereldoorlog. Maar dit was een be-
drieglijke rust, zoals we weten. Holslag is te jong om 
’68 te hebben meegemaakt en zij die toen al actief 
waren, durven al lang niet meer openlijk te dromen 
van de paradijselijke samenleving die hij schetst. 
Commentatoren kunnen dit deel gewaagd, subjec-
tief, reactionair, romantisch of utopisch noemen: 
een fel contrast met de uiterst vlijmscherpe realisti-
sche analyse in de twee eerste delen van het boek. 
Holslag heeft recht op zijn droom, want uiteindelijk 
schreef hij een magnum opus. Een moedig boek 
vooral.

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar diplo-

matieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

De onvermijdelijke aanschaf van de JSF
Christ Klep
Dossier-JSF.
Amsterdam: Boom, 2014; 197 blz.; € 19,90; ISBN: 978-90-8953-249-7

Een consistente, brede lobby waartegen een 
zwabberende oppositie het aflegde. Dossier-JSF 
geeft een goed beeld van de JSF-discussie, met 
gedegen informatie over de technische proble-
men en de operationele voor- en nadelen van het 
door controversen omgeven gevechtsvliegtuig.

In november 2013 ging de Tweede Kamer akkoord 
met de aanschaf van 37 Joint Strike Fighter (JSF)-
toestellen ter vervanging van de F-16. Hiermee kwam 
een einde aan een langslepend besluitvormingspro-
ces dat nog vóór de eeuwwisseling was begonnen. 
Met de politieke beslissing is het verhaal over de 
aanschaf van de JSF uiteraard niet ten einde. De in-
stroming van het nieuwe gevechtsvliegtuig van de 
Koninklijke Luchtmacht begint eerst vanaf 2019, al-
thans wanneer de ontwikkelingsfase van het toestel 
op tijd wordt afgerond. Zekerheid hierover bestaat 
niet – wel dat de F-35 er komt, ook voor Nederland.

Militair historicus Christ Klep heeft het moment 
van het Nederlandse besluit aangegrepen om zijn 

Dossier-JSF te publiceren. In het eerste hoofdstuk 
behandelt de auteur de politieke besluitvorming in 
Nederland, waarvoor de consistente lobby van de 
voorstanders bepalend zou zijn.

De Koninklijke Luchtmacht (KLu) koos vanaf het 
begin voor de JSF, zelfs toen deze alleen nog op 
de tekentafel bestond. Klep spreekt over een “top 
gun-houding” van de luchtmacht, die (na succes-
volle deelname aan de luchtcampagnes in Bosnië 
en Kosovo met de Amerikaanse luchtmacht) “[…] 
absoluut bij het Angelsaksische A-team (wilde) blij-
ven horen”. Andere kandidaten dan de F-35 kregen 
nauwelijks een kans. Hoewel de auteur niet spreekt 
van manipulatie, komt zijn beschrijving van de di-
verse rondes van kandidatenvergelijking hier zeer 
dichtbij. De operationele eisen voor de opvolger van 
de F-16 werden op het lijf geschreven van de JSF, 
waardoor dit toestel steeds als de beste naar voren 
kwam. Klep citeert een interne bron bij Saab, de pro-
ducent van de Gripen: “(..) one must admire the F-16 
replacement questionnaire. It is very well thought out 
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and well written if you only want to give the high sco-
res to one type of solution – the JSF [...].”

Economische belangen
Naast de wensen van de KLu speelden economische 
belangen minstens een even grote rol bij de voor-
keur voor de JSF. Klep herinnert eraan dat Fokker 
in maart 1996 failliet was gegaan. De overgebleven 
delen waren opgegaan in Stork en de overheid was 
er alles aan gelegen de Nederlandse luchtvaartindu-
strie in stand te houden. De JSF bood hiertoe een 
goede gelegenheid; het toestel moest immers nog 
ontwikkeld en gebouwd worden. Dat bood “de bes-
te aanknopingspunten” voor het Nederlandse lucht-
vaartcluster, zo stelde minister van Economische 
Zaken Annemarie Jorritsma in 1998. Zo vormde zich 
een herkenbaar kamp van JSF-voorstanders, ge-
steund door belangenorganisaties, kennisinstituten 
en vakbonden.

Klep verwijst – onder meer met gebruik van Wikileaks 
– ook naar de lobbyactiviteiten van de Amerikaanse 
ambassade. Deze waren vooral gericht op de PvdA 
en in het bijzonder op Frans Timmermans, die zich 
als woordvoerder lange tijd keerde tegen de JSF-
aanschaf. De PvdA had evenwel geen consistente 
lijn. De partij veranderde van positie naar gelang 
ze in de regering of in de oppositie zat. De sociaal-
democraten trapten vele malen op de rem, maar de 
JSF-karavaan reed toch steeds verder, omdat de 
politieke voorstanders (VVD en CDA) met succes “de 
salami-aanpak van kleine stapjes” toepasten, aldus 
Klep. Geheel consistent is de auteur hier niet. Ook 
de PvdA heeft immers bijgedragen aan deze tactiek. 
Klep noemt het besluit van het kabinet-Kok II in 2002 
om met € 800 miljoen toe te treden tot de ontwik-
kelingsfase van de JSF zelfs het point of no return. 
Elf jaar later ging het in Den Haag alleen nog om het 
aantal aan te schaffen JSF’s.

Wat betreft de uiteindelijke besluitvorming mist in 
Kleps boek een belangrijk gegeven. Bij de formatie 
van het kabinet-Rutte II in het najaar van 2012 wil-
den de coalitiegenoten VVD en PvdA het definitieve 
besluit in het regeerakkoord opnemen. Op verzoek 
van de kabinetsformateur verstrekte demissionair 
minister van Defensie Hillen echter schokkende ge-
gevens over de exploitatiekosten van de JSF. Deze 
zouden tweemaal zo hoog uitvallen in vergelijking 
met de F-16. Daarmee groeide de vrees dat de JSF 
ook wat betreft exploitatie een te groot deel van het 
defensiebudget zou verbruiken, ten koste van de 
marine en de landmacht. De Algemene Rekenkamer 
moest opnieuw naar de financiële aspecten kijken 
en inkomend minister van Defensie Hennis diende 
een “visie op de toekomst van de krijgsmacht” te 
geven waarbinnen het JSF-besluit zou vallen.

De oplopende kosten van de JSF bepaalden uitein-
delijk het getal van 37 aan te schaffen (en operatio-
neel te houden) JSF’s, minder dan de helft van de 
oorspronkelijk geplande 85 toestellen. In novem-
ber 2013 ging de PvdA na 13 uur parlementair de-
bat akkoord met de JSF-aanschaf. Klep laat deze 
slotdiscussie in de Tweede Kamer, waarbij PvdA-
woordvoerster Angelien Eijsink nog wel een aantal 
toezeggingen van de regering wist te bedingen – on-
der meer wat betreft compensaties bij geluidsover-
last – overigens onvermeld.

In het tweede hoofdstuk behandelt Klep de com-
plexiteit van het JSF-project, dat zich kenmerkt door 
vertragingen en oplopende kosten (inmiddels 68% 
meer ten opzichte van 2001). Veel technische pro-
blemen zijn het gevolg van de Amerikaanse wens de 
huidige vloot van uiteenlopende soorten gevechts-
vliegtuigen te vervangen door één joint toestel. De 
internationale deelname aan de ontwikkeling maakt 
het project ook ingewikkeld, vooral omdat de parti-
cipanten een deel van de industriële koek verlangen. 
Klep gaat ook in op de Amerikaanse beperkingen 
bij de technology transfer. Het leidde vooral in het 
Verenigd Koninkrijk, dat nog steeds een special re-
lationship met de Verenigde Staten claimt, tot ont-
goochelingen. Washington hield voet bij stuk. Klep 
benadrukt dan ook dat de partnerlanden een andere 
versie van de JSF zullen krijgen dan de Amerikaanse 
krijgsmacht en geen toegang tot bepaalde syste-
men en codes. Bij verdere technologische aanpas-
singen tijdens de hele levensduur van het toestel 
blijven JSF-gebruikers zodoende afhankelijk van de 
Verenigde Staten.

Voorts besteedt de auteur veel aandacht aan het 
concurrency-fenomeen – de gelijktijdigheid van ont-
wikkeling en operationeel gebruik van de JSF. In fei-
te zullen de eerste JSF’s beperkt inzetbaar zijn voor 
gevechtsmissies, onder andere omdat de complexe 
software voor volledig gebruik van de capaciteiten 
van het toestel nog niet beschikbaar is. In maart 
2014 heeft de Amerikaanse Rekenkamer het beeld 
opnieuw bijgesteld. Het eerste (dus beperkte) ge-
bruik van de JSF door de Amerikaanse krijgsmacht 
– voorzien voor juli 2015 – zal waarschijnlijk meer 
dan een jaar vertraagd worden. De Rekenkamer 
waarschuwt voor verder oplopende kosten en stelt 
dat de Amerikaanse krijgsmacht door bezuinigingen 
gedwongen kan worden minder toestellen aan te 
schaffen. Klep heeft gelijk dat het JSF-programma 
“too big to fail” is, maar ook Nederland zal rekening 
moeten houden met verder oplopende kosten en 
nieuwe vertragingen.

“Een luie hond of toch een volbloed 
renpaard”
In het laatste hoofdstuk vraagt Klep zich af of de 
JSF “een luie hond of toch een volbloed renpaard” 
is. Aangenomen dat alle technische problemen zijn 
opgelost, heeft de JSF twee belangrijke voordelen 
ten opzichte van andere gevechtsvliegtuigen: vér-
gaande integratie van alle systemen aan boord én 
stealth-vermogen. Beide leveren de piloot belangrijk 
tijdsvoordeel op: de systemen geven een totaalbeeld 
en het toestel wordt later zichtbaar voor vijandelijke 
radars. Klep verwijst onder meer naar een studie van 
de Rand Corporation, die kritische noten plaatst bij 
deze eigenschappen. Vooral de stealth-capaciteiten 
worden in twijfel getrokken en bovendien staat de 
rest van de wereld niet stil. Technologische ontwik-
kelingen kunnen al binnen enige jaren leiden tot 
doorbraken op het gebied van tegenmaatregelen. 
Stealth heeft ook geleid tot een minder wendbaar 
toestel, omdat bommen en raketten zijn opgeborgen 
in de romp. De JSF heeft hierdoor niet alleen een 
log aanzien, het toestel is ook te traag voor scherpe 
bochten. Moderne versies van de F-16 en de F-18 
scoren op dit punt beter. De JSF is een “compromis-
vliegtuig” en dat levert beperkingen op. Kleps sa-
menvatting over de militair-operationele aspecten: 
“Het is enerzijds onwaarschijnlijk dat stealth de F-35 
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afdoende kan beschermen gedurende de komende 
vier decennia. De bommenlast (..) en actieradius zijn 
anderzijds te gelimiteerd om echt het verschil te ma-
ken. Het toestel is niet bij uitstek geschikt voor lucht-
steun in guerilla-achtige conflicten. Daarvoor is het 
hoe dan ook te duur en te complex.”

De JSF is “geen volbloed dogfighter”. Daarmee rijst 
de vraag of Nederland wel het juiste toestel aan-
schaft, gezien het meest waarschijnlijke optreden 
van de KLu. Klep beantwoordt deze cruciale vraag 
alleen indirect. Met 37 toestellen kan Nederland 
slechts kort aan oorlogsoperaties deelnemen. Het 
ambitieniveau voor deelname aan langdurige stabi-
lisatiemissies gaat omlaag naar vier toestellen, maar 
bovendien is de F-35 “voor dergelijke missies (...) 
eigenlijk een vorm van overkill, bij gebrek aan een 
enigszins geloofwaardige vijandelijke luchtdreiging. 
(...). De JSF biedt in dit opzicht geen quantum leap 
ten opzichte van een maximaal beladen F-16 of van 
de grotere types drones met hun veel grotere uit-
houdingsvermogen.” Zonder hem te noemen zet de 
auteur hiermee PvdA-leider Diederik Samson in de 

hoek. Samson verdedigde zijn instemming met 
de JSF-aanschaf immers met de redenering dat 
de JSF nodig is vanwege het escalatiegevaar bij 
stabilisatiemissies.

Christ Kleps boek levert een goed beeld van 
de JSF-problematiek. De Nederlandse besluit-
vorming is kernachtig samen te vatten als “de 
consistentie van de brede JSF-lobby waarte-
gen de zwabberende oppositie van de PvdA 
het aflegde”. Het Dossier-JSF biedt daar-
naast gedegen informatie over de technische 
problemen en de operationele voor- en nade-
len. Het afsluitende hoofdstuk ‘Conclusies’ 
is eigenlijk niet meer dan een samenvatting. 
De kernvraag zoals vermeld op de achter-
kant van het boek – “is dit wel het juiste 
toestel voor de juiste prijs?” – beantwoordt 
Klep niet. Uit zijn boek blijkt wel dat ernstige 
bedenkingen gerechtvaardigd zijn.

Dick Zandee is als onderzoeker (veiligheid & defensie) ver-
bonden aan het Instituut Clingendael.

Geen pleinvrees: de Egyptische revolutie in 
sociaalwetenschappelijk perspectief
Jeroen Gunning & Ilan Zvi Baron
Why Occupy a Square? People, Protests and Movements in the Egyptian Revolution.  
Londen: Hurst, 2013; viii + 430 blz. (met Appendix, Index); £ 20,=;

ISBN: 978-1-8490-4265-9

Eindelijk een sociaalwetenschappelijke analyse 
van het Egyptische hoofdstuk in de Arabische 
Lente. De kracht van Why Occupy A Square? zit 
in de kwetsbaarheid die de auteurs aan de dag 
leggen met betrekking tot hun methodologische 
aanpak.

Van de gehele Arabische Lente is het Egyptische 
hoofdstuk wel het meest beschreven en best gedo-
cumenteerde. De rijkdom aan publicaties strekt zich 
uit van adembenemende literaire ooggetuigenversla-
gen (Ahdaf Soueif, My City, Our Revolution) tot prij-
zenswaardige journalistieke beschrijvingen (Ashraf 
Khalil, Liberation Square), van films (The Square, 
2013) tot fotoboeken – en dan is er nog niets ge-
zegd over de eindeloze hoeveelheid Arabischtalige 
publicaties.

Een bevredigende sociaalwetenschappelijke analyse 
van het hoe en waarom van de Egyptische revolu-
tie bestaat echter nog niet. ‘Critical theory’-politi-
cologen Jeroen Gunning en Ilan Zvi Baron, beiden 
verbonden aan de Engelse Durham University, heb-
ben met Why Occupy a Square? willen voorzien in 
de behoefte aan een meer theoretisch getoonzette 
analyse van de gebeurtenissen tussen 25 januari en 
11 februari 2011, van het begin van de bezetting van 
het Tahrirplein tot het aftreden van president Hosni 
Moebarak.

De auteurs behandelen de vraag welke protestorga-
nisaties er voorafgaand aan 25 januari zijn geweest 
en hoe deze in de loop van de periode 2000-2011 
een netwerk vormden van deels overlappende een-
heden, een netwerk dat een steeds groter bereik 
kreeg en klassendiversiteit realiseerde. De auteurs 

hanteren een aangepast social movement theory-
raamwerk om een gecombineerde analyse te ma-
ken, waarin aandacht is voor zowel structurele fac-
toren als de agency van voornoemde netwerken. 
Veel aandacht gaat ook uit naar de vraag in hoe-
verre deze revolutie georganiseerd of juist spontaan 
is verlopen. Ten slotte worden er twee hoofdstuk-
ken besteed aan de concepten ‘politieke ruimte’ en 
‘Facebookrevolutie’.

Gunning en Baron zijn ontevreden over de bestaan-
de politicologische literatuur (vooral over internatio-
nale betrekkingen), die zij beschouwen als te een-
zijdig structuralistisch en te gepreoccupeerd met de 
staat. Ook social movement theory zien zij uiteinde-
lijk als beperkt, omdat het te weinig oog heeft voor 
het belang van non-activists en de ongeorganiseerde 
massa, die op dagen als 25 en 28 januari 2011 de 
doorslag hebben gegeven in de Egyptische revolu-
tie. De auteurs hanteren in hun boek dan ook diverse 
theorieën over angst (Goodwin & Pfaff) en politieke 
ruimte (Lefebvre; Arendt), theorieën die een verkla-
ring moeten bieden voor de deelname van non-ac-
tivists en de massa, alsmede voor de vorm die de 
protesten aannamen. Een van de doelstellingen van 
de auteurs is om het notoir theorie-arme veld van 
Midden-Oostenstudies te verrijken met theoretische 
analyses, in plaats van opnieuw een beschrijving te 
geven. Dat is inderdaad gelukt, al zijn theorie en em-
pirie niet altijd de ‘dialoog’ aangegaan die de auteurs 
voor ogen hadden (zie blz. 25 van het boek).

Niet spontaan
De auteurs laten goed zien hoe, in de jaren vooraf-
gaand aan januari 2011, steeds meer Egyptenaren 
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door protestacties konden gaan geloven in nut en 
noodzakelijkheid van verzet tegen de bestaande 
orde. Gunning en Baron laten de eerste protestgolf 
beginnen in 2000, met de demonstraties ter onder-
steuning van de Tweede Intifada in de Palestijnse ge-
bieden. De protestgolf vindt later een nieuw doel in 
de massademonstraties op het Tahrirplein tegen de 
oorlog in Irak in 2003, waaruit de Kifaya-beweging is 
voortgekomen.

Hiermee willen de auteurs ten eerste duidelijk ma-
ken dat de protestbeweging haar oorsprong heeft in 
verzet tegen westers ingrijpen in de regio en dus niet 
moet worden gezien als een zuiver interne aange-
legenheid. Ten tweede maken ze in de eerste twee 
hoofdstukken duidelijk dat de revolutie niet puur het 
resultaat was van structurele factoren, maar een ge-
beurtenis waar heel hard aan is gewerkt – ook al had 
bijna geen van de activisten voorzien dat de demon-
straties van 25 januari op een revolutie zouden uit-
lopen.

Deze studie veronachtzaamt die structurele fac-
toren echter niet en gaat uitvoerig in op een aantal 
katalysatoren van de revolutie, waaronder de ge-
stegen voedselprijzen en de breuklijnen in de elite 
(het conflict tussen politie en leger, het conflict tus-
sen het leger en de kliek rond presidentszoon Gamal 
Mubarak). De eerste vier hoofdstukken tezamen la-
ten het belang zien van een caleidoscopische blik 
op het Egypte van vóór 25 januari. Daar horen ook 
de historische momenten bij van de moord op de 
Khaled Said, de vlucht van de Tunesische presi-
dent Ben Ali en de bomaanslag op de kathedraal in 
Alexandrië.

Het tweede deel van het boek behandelt in vier 
hoofdstukken het verloop van de revolutie zelf. In 
dit deel verzetten de auteurs zich, in het verlengde 
van hun aandacht voor het pre-revolutionaire ac-
tivisme, tegen het idee dat de revolutie spontaan 
en leiderloos zou zijn verlopen. Ze weerleggen ver-
derop in het boek dat er sprake is geweest van een 
Facebookrevolutie. Ook wijden ze een hoofdstuk aan 
het veelbesproken idee van breaking the fear barrier, 
waarbij ze een poging doen angst en het overwinnen 
ervan aan een wetenschappelijke analyse te onder-
werpen. Dit hoofdstuk leest alsof het thuishoort in 
een ander boek, geschreven door sociaal-psycholo-
gen in plaats van politicologen. Het hoofdstuk over 
het Tahrirplein als revolutionaire ruimte bevat een uit-
eenzetting van Lefebvres The Production of Space, 

die slechts begrijpelijk zal zijn voor ingewijden en an-
deren zal afschrikken. Dat is jammer voor een boek 
dat de ambitie heeft het vakgebied theoretisch rijker 
te maken.

Welkome focus
De periode die Why Occupy A Square? behandelt, 
eindigt met de val van Mubarak op 11 februari 2011. 
Dit biedt de studie een welkome focus, in tegenstel-
ling tot de vele andere boeken die de afgelopen jaren 
uitkwamen,waarin steeds werd geprobeerd ook de 
laatste ontwikkelingen mee te nemen. De conclusie 
is geschreven vóór de coup van 3 juli 2013, maar 
ook dat maakt dit boek volstrekt niet achterhaald. 
Het interviewmateriaal dat de auteurs hebben verza-
meld is indrukwekkend en toont de doordachtheid 
en tactische keuzen aan de kant van de protestorga-
nisaties. Toch krijg je de indruk dat de auteurs soms 
wat al te graag het hele idee van spontaniteit en lea-
derlessness van tafel willen krijgen (bijv. op blz. 178-
179). Wat dat betreft is het opvallend dat ze niets 
schrijven over het concept horizontalisme of ‘leader-
fullness’ (Chalcraft).

Dat de auteurs zich voor een deel verzetten tegen 
ideeën over de revolutie die al eerder zijn tegenge-
sproken – de genoemde werken van Soueif en Khalil 
benadrukken ook dat de revolutie niet uit het niets 
kwam – is een zwaktebod. De openheid van de 
auteurs is de kracht van dit boek. Een uitgebreide 
methodologische verantwoording legt de lacunes 
bloot in het bronnenmateriaal; zij schromen niet te 
benadrukken dat ze soms werken met em-
bryonale theoretische concepten die nog 
veel werk nodig hebben of misschien van 
twijfelachtig belang zijn. Bovenal geven zij 
ruimte voor tegenspraak, zoals wanneer 
activisten worden geciteerd wier bewe-
ringen (“er is geen organisatie”, “er was 
collectieve spontaniteit, mensen organi-
seerden zichzelf”) volledig ingaan tegen 
het betoog van Gunning en Baron. Het is 
soms vermoeiend, maar uiteindelijk zeer 
prijzenswaardig dat de auteurs zich keer 
op keer ‘kwetsbaar’ opstellen.

Robbert Woltering, arabist, is verbonden aan 

de Universiteit van Amsterdam als directeur 

van het ACMES (Amsterdam Centre for Middle 
Eastern Studies).
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Nieuw Verschenen
Joris Kreutzer

The Way of the Knife: The CIA, a Secret Army, and a War at 
the Ends of the Earth.
Mark Mazzetti
Londen: Penguin Press, 2014; 400 blz.; € 21,50; ISBN: 978-1-5942-0480-7

Buiten de slagvelden van Afghanistan en 
Irak heeft zich een enorme verandering in 
de Amerikaanse manier van oorlogvoering 
voltrokken. In gebieden waar conventio-
nele legers niet kunnen opereren, maken de 
Verenigde Staten gebruik van ‘drones’ (on-
bemande vliegtuigen) en commandotroepen 
om de vijand te bestrijden. Ook worden er 
clandestiene spionagenetwerken opgezet 
en maakt men gebruik van lokale dictators 
en onbetrouwbare buitenlandse inlichtingen-
diensten.

In The Way of the Knife beschrijft de 
Amerikaanse journalist Mark Mazzetti deze 
nieuwe schaduwoorlog. Het is een strijd 
die de grenzen tussen soldaten en spion-

nen heeft vervaagd. Deze nieuwe aanpak is door 
Washington omarmd als een goedkoop en veilig al-
ternatief voor conventionele oorlogvoering. Het zou 
een schone, bijna chirurgische manier van oorlog-

voering zijn. Maar zij creëert volgens Mazzetti net 
zoveel nieuwe vijanden als dat er uitgeschakeld wor-
den, ze vergroot de instabiliteit in landen die doel-
wit zijn en zij heeft tot groeiende onenigheid onder 
Amerikaanse bondgenoten geleid.

Het hart van dit boek wordt gevormd door de rivali-
teit tussen twee uiterst machtige spelers binnen het 
Amerikaanse veiligheidsapparaat, te weten de CIA 
en het leger. Deze organisaties botsen voortdurend 
met elkaar over de vraag wie het initiatief moet ne-
men. Soms weten de twee kemphanen goed samen 
te werken, zoals in de operatie om Osama bin Laden 
uit te schakelen, maar op andere momenten zijn 
door deze rivaliteit operaties mislukt. De toekomst 
van het Amerikaanse veiligheidsbeleid zal mede 
vorm worden gegeven door de spanning tussen 
deze diensten, door de rivaliteit tussen de spionnen 
en de soldaten.

Afhankelijk van vakgebied en thema van de te behandelen artikelen 

beoordelen ten minste vijf in- en externe redactieleden, specialisten 

en generalisten, alle aangeboden kopij. De kernredactie en de alge-

mene redactie toetsen concept-bijdragen volgens gangbare weten-

schappelijke en redactionele maatstaven. Criteria zijn daarbij onder 

meer, oorspronkelijkheid, relevantie, aannemelijkheid, analytische 

kwaliteit, alsmede helderheid en aantrekkelijkheid van opzet en stijl.

Beoordelingsprocedure
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Democracy in Afghanistan: The 2014 Election and Beyond.
Paul D. Miller
RAND Corporation, 2014; 12 blz.

(Online versie: http://goo.gl/TiVTib)

De presidentiële verkiezingen die begin april in 
Afghanistan werden gehouden, vormden een mijlpaal 
in de overgang naar een democratisch Afghanistan. 
Na een eerste ronde verkiezingen zijn er twee kandi-
daten overgebleven; in een tweede ronde zal beslo-
ten worden welke van deze kandidaten de nieuwe 
president van Afghanistan zal worden. De verkiezin-
gen zijn (tot nu toe) rustig verlopen; de opkomst bij de 
eerste ronde was hoger dan verwacht. Succesvolle 
verkiezingen zijn een belangrijke tegenslag voor de 
Taliban en voor al-Qaida, en dus een grote stap naar 
een einde van de oorlog in Afghanistan. Het verlies 
van de Taliban in Afghanistan zal ook gevolgen heb-
ben voor vergelijkbare groepen in andere landen 
en delen van de wereld. Voor hen is de Taliban in 
Afghanistan een voorbeeld van een jihadistische 
machtsovername. Tegenslag tast het rolmodel aan. 
Mochten er tijdens de tweede verkiezingsronde toch 
op grote schaal aanslagen plaatsvinden, dan zal de 
Taliban dat als een overwinning zien. Dan is de kans 
groot dat de verkiezingen mislukken en daar zullen 

andere extremistische groepen weer moed uit put-
ten.

Paul D. Miller analyseert wat de gevolgen van mis-
lukte Afghaanse verkiezingen kunnen zijn en be-
schrijft hoe een dergelijk resultaat voorkomen kan 
worden. De verkiezingen zijn een belangrijke stap in 
de opbouw van een democratie in Afghanistan. Dus 
juist nu is het, volgens Miller, van belang dat de inter-
nationale gemeenschap beseft dat Afghanistan hulp 
nodig heeft, ondanks jaren van frustratie en versto-
ringen van de politieke en economische wederop-
bouw. In de aanloop naar de tweede verkiezingsron-
de is steun in de rug van groot belang. Het steunen 
van Afghanistan in het succesvol afsluiten van het 
verkiezingsproces zal de kans vergroten dat het door 
geweld geplaagde land een oplossing vindt voor zijn 
interne instabiliteit en niet langer tot uitvalsbasis van 
al-Qaida zal dienen.

Rough Justice: The International Criminal Court’s Battle to 
Fix the World, One Prosecution at a Time.
David Bosco
New York: Oxford University Press, 2014; 320 blz.; € 24,50; ISBN: 978-0-1998-4413-5

De processen van Neurenberg, die na de 
Tweede Wereldoorlog werden gevoerd, wa-
ren een mijlpaal in het ontstaan van het in-
ternationaal strafrecht. In deze rechtszaken 
werden de definities voor oorlogsmisdaden 
geformuleerd. Daardoor ontstond er een in-
ternationaal erkende jurisprudentie waarmee 
de internationale gemeenschap misdaden 
tegen de menselijkheid beter kon vervolgen. 
Toch kwam het destijds niet tot een interna-
tionaal strafhof. De Verenigde Staten en de 
Sovjetunie, die in de periode van de Koude 
Oorlog tegenover elkaar stonden, waren niet 
bereid het risico te lopen voor een dergelijk 
hof gedaagd te worden.

Het einde van de Koude Oorlog nam een 
belangrijke hindernis weg voor het ontstaan 

van een internationaal strafhof. Nadat de Verenigde 
Naties in de vroege jaren negentig meerdere tijdelijke 
hoven creëerden: voor de Balkanoorlogen, de geno-
cide in Rwanda en de burgeroorlog in Sierra Leone, 

ontstond er een krachtige beweging voor het instel-
len van een permanent hof. Ondanks tegenstand 
van de Verenigde Staten en andere landen kwam dit 
hof er toch. In 2002 werd het Internationaal Strafhof 
(International Criminal Court, ICC) opgericht. Meer 
dan honderd staten hebben het Statuut van Rome 
onderschreven. De Verenigde Staten, China en 
Rusland echter nog steeds niet, om de simpele re-
den dat ze niet van plan zijn hun eigen burgers aan 
het hof over te dragen als die oorlogsmisdaden zou-
den begaan. Hierdoor kan het ICC alleen misdadi-
gers in zwakke staten berechten. Rusland zal nooit 
soldaten voor het hof laten komen die zich in Georgië 
misdroegen en de Verenigde Staten zullen geen mi-
litairen overdragen die in Afghanistan oorlogsmisda-
den hebben begaan.

In Rough Justice onderzoekt de Amerikaanse poli-
ticoloog David Bosco het ontstaan van het ICC, het 
eerste decennium van zijn bestaan, alsmede de uit-
dagingen waar het strafhof in de toekomst mee te 
maken zal krijgen.


