
zich eenmaal in de Verenigde Staten hadden geïn-

stalleerd, namen ze, om verder te kunnen groeien, 

gaandeweg allerlei elementen van het Amerikaanse 

bedrijfssysteem over, zoals de éénhoofdige stijl van 

leiderschap, de bonuscultuur en het criterium van 

shareholder value als maatstaf van goede prestaties 

in plaats van continuïteit van de onderneming 

en winstgevendheid op de lange termijn. Ook de 

Nederlandse ondernemingen – de Rabobank nog 

het minst – lieten zich steeds meer verstrikken in 

de fanatieke wedloop om tot het selecte gezel-

schap van ‘grote spelers’ in de financiële wereld te 

(blijven) behoren. In hun bezeten vlucht naar voren 

trachtten ze in de jaren negentig zelfs naast gere-

nommeerde Amerikaanse bedrijven als Goldmann 

Sachs, Merrill Lynch of Lehman Brothers een plek 

te bevechten op de markt voor investeringsbanken, 

wat bij gebrek aan voldoende kapitaalkracht na 

een paar jaar praktisch op een volledige mislukking 

uitdraaide. 

 De analyse van Westerhuis is breed opgezet 

en scherpzinnig, maar niet helemaal consistent 

en compleet. In de conclusie omschrijft ze het 

Nederlandse bedrijfssysteem iets anders dan ze in 

de inleiding deed. Zo blijkt ‘koloniaal verleden’ er 

opeens ook deel van uit te maken (228). Vreemd 

is, dat de auteur om het succes van activiteiten van 

banken te beoordelen niet gekeken heeft naar de 

koersontwikkeling van aandelen. Die omissie is 

opvallend, omdat de koersontwikkeling toch een 

gebruikelijke indicator is voor de manier waarop 

belanghebbende tijdgenoten de prestaties van een 

onderneming beoordelen en omdat notabene abn 

amro en ing zelf vanaf de late jaren negentig share-

holder value een steeds prominenter rol lieten spe-

len in hun strategie. Verder komen de Amerikaanse 

managers van de Nederlandse instellingen er in het 

verhaal nogal bekaaid van af. Ze figureren wel af en 

toe in de tekst en verschijnen tevreden glimlachend 

in de fotokaternen, maar ze zijn, anders dan vele 

Nederlandse bonzen, niet geïnterviewd. Wat was 

hun visie op de wijze waarop het moederbedrijf de 

zaken in de Verenigde Staten aanpakte? De lezer 

zou verwachten dat in een studie die over verschil-

len tussen bedrijfssystemen gaat ook het perspec-

tief van de natives volop aan bod zou komen maar 

hij krijgt er slechts hier en daar een glimp van te 

zien. Het boek is vooral vanuit het gezichtspunt van 

de conquistadores geschreven. Dat heeft Westerhuis 

overigens, zoals duidelijk mag zijn geworden, over 

het geheel genomen bekwaam gedaan.

karel davids, 

vrije universiteit amsterdam

Graaf, Beatrice de, Theater van de angst. De strijd 

tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en 

Amerika (Amsterdam: Boom, 2010, 394 blz., isbn 

978 90 8506 810 5).

De Amerikaanse historicus Randall D. Law is niet de 

enige die het betreurt dat de studie van terrorisme 

in sterke mate door ‘social scientists, journalists, 

policy experts and political pundits’ wordt over-

heerst (Terrorism: A History (Boston 2009) 5). Het 

historisch perspectief op het terrorisme van nu 

ontbreekt daardoor veelal. Dit heeft zijn weerslag 

op het contraterrorismebeleid, onder meer omdat 

na 11 september 2001 de formulering daarvan te 

zeer werd gezien als een uitdaging zonder prece-

dent. Terecht stelt Beatrice de Graaf in Theater van 

de angst vast dat daardoor ‘veel inzichten, best prac-

tices en ervaringen uit het verleden ten onrechte 

[zijn] blijven liggen’ (25).

 Veel in de nieuwste studie van deze historica, 

die is verbonden aan het Centrum voor Terro-

risme en Contraterrorisme op de Haagse campus 

van de Universiteit Leiden, wijst erop dat zij zich 

goed bewust is van de moeilijkheden die historici 

kunnen ondervinden als ze de resultaten van hun 

onderzoek willen slijten aan sociale wetenschap-

pers, journalisten, beleidsexperts en politieke 

figuren. Als het gaat om het thema terrorisme zijn 

het deze mensen – en niet de historici – die ook 

in Nederland toonaangevend zijn. Het werk van 

historici kenmerkt zich door de beperkte reflectie 
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op theorie en methodiek, de nadruk op het narra-

tieve en op schijnbaar onbeduidende details, en de 

aarzeling om direct lessen te trekken uit het verle-

den. Gecombineerd met, zoals Karel van het Reve 

het zou zeggen, de verdacht goede schrijfstijl van 

de gemiddelde historicus, creëren deze kenmerken 

een sfeer van vrijblijvendheid rond het historische 

onderzoek naar terrorisme, waardoor de meesten 

van hen die in de beschouwing en de bestrijding 

ervan een dagtaak zien, het links laten liggen.

 Het boek gaat over het ontstaan en de verdere 

ontwikkeling in de jaren 1970 van contraterrorisme-

beleid in vier westelijke democratieën (Nederland, 

de Bondsrepubliek, de Verenigde Staten en Italië). 

De Graaf komt aan de wensen van niet-historici 

tegemoet. Met verwijzingen naar de wetenschap-

pelijke literatuur van allerhande disciplines zorgt 

zij in de inleiding voor een stevige inbedding van 

de eigen onderzoeksvragen. Zij komt als een van 

de eersten tot een theoretische beschouwing over 

de rol die de bestrijding van terrorisme heeft in 

het fenomeen terrorisme. ‘Terrorismebestrijding’, 

schrijft ze, ‘is een vorm van communicatie, net 

zoals terrorisme dat is. In het communiceren van 

antiterrorismemaatregelen worden vijandbeelden 

geconstrueerd en normen en waarden van de 

eigen cultuur gereproduceerd’ (20). Terrorisme-

bestrijding wordt een factor in het ontstaan of op 

zijn minst in het al dan niet voortbestaan van ter-

rorisme.

 Daarmee haakt De Graaf aan bij de interes-

sante debatten over de sociale constructie van 

fenomenen als terrorisme onder sociale- en cul-

tuurhistorici en communicatiewetenschappers. 

De uiterste conclusie van die debatten is dat de 

geweldsdaden of de dreiging ermee pas terrorisme 

worden door de reacties erop in politiek en sa-

menleving. Pas als de vrees die terroristen willen 

zaaien, het grote publiek ook daadwerkelijk in zijn 

greep krijgt wordt de situatie acuut. En juist in de 

maatschappelijke discussie over terrorisme speelt 

de overheid met haar beleid van contraterrorisme 

een cruciale rol. Om deze rol van de overheid nu 

tastbaar te maken introduceert De Graaf het begrip 

‘performative power’, dat staat voor ‘de mate […] 

waarin de nationale overheid met haar officiële 

[contraterrorismebeleid] en bijbehorend discours 

(in verklaringen, wetsvoorstellen, maatregelen en 

uitlatingen van ministers) erin slaagde publieke en 

politieke steun te mobiliseren en met haar voor-

stelling van zaken het nationale vertoog over ter-

rorisme en contraterrorisme te beïnvloeden’ (139).

 De Graaf geeft een geloofwaardige uitwerking 

voor het meten van de performativiteit van contra-

terrorismebeleid door veertien wegingsfactoren te 

onderscheiden (zoals de wijze van agenda setting 

van het thema terrorisme, de mate van politisering 

ervan en het al dan niet invoeren van speciale ter-

rorismewetgeving) en die naast de historische cases 

van de vier genoemde landen te leggen. Zij komt 

daarbij tot opvallende constateringen, die sommige 

preconcepties over antiterrorismebeleid op losse 

schroeven zetten. Zo leidde een grote nadruk op 

repressie van naar politiek geweld en terrorisme 

neigende groepen, zoals dat het beleid in West-

Duitsland en de Verenigde Staten kenmerkte, 

onder meer tot een verhoogde status voor de ter-

roristen en speelde hen daardoor in de kaart. Ook 

de mobilisatie van het algemeen publiek en het 

aanjagen van het publieke debat over terrorisme 

blijken veelal averechts te werken, hoewel er vanuit 

het oogpunt van de democratie wel iets voor te 

zeggen valt. Juist de Nederlandse overheid die in 

haar antiterreurbeleid in de jaren zeventig door-

gaans relatief terughoudend en nogal regentesk 

optrad en de publiciteit meestal schuwde, oogstte 

in De Graafs optiek meer positief effect.

 Dit betekent echter niet dat de ‘performative 

power’ van het Nederlandse beleid hoog was. 

Integendeel, door haar terughoudendheid drukte 

de Nederlandse overheid veel minder een stempel 

op het terrorismedebat dan bijvoorbeeld de rege-

ring van de Bondsrepubliek. De Graaf presenteert 

achterin haar boek tabellen met een cijfermatige 

beoordeling van de performativiteit van het con-

traterrorismebeleid tussen 1969 en 1983. De Ne-

derlandse score is daarin steeds lager dan die van 

de oosterburen. Deze discrepantie tussen de ‘per-
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formative power’-score enerzijds en de effectiviteit 

van het beleid anderzijds, werpt een kleine smet 

op het door De Graaf geïntroduceerde nieuwe 

concept ‘performative power’. Het is een, in zekere 

zin, esthetisch tekort dat enige afbreuk doet aan de 

retorische slagkracht ervan. Dat is jammer omdat 

het haar als historica onder de op de actualiteit 

gefixeerden juist om die slagkracht te doen was. 

Deze onvolkomenheid mag echter niet verbloe-

men dat haar boek een belangrijke interventie is in 

het wetenschappelijke debat over terrorisme en 

de bestrijding ervan. Alle terrorismedeskundigen 

zouden er kennis van moeten nemen.

jacco pekelder, 

universiteit utrecht/nias wassenaar
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