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Recensie
Recensies verschijnen in kranten en tijdschriften en in groten getale op internet, het is een 
geliefd genre voor amateurschrijvers. 
 Een goede recensie blinkt uit in stijl en argumentatie. Hierbij een voorbeeld van een recen-
sie van een historische studie. Zowel het boek als de recensie ervan zijn journalistiek geschre-
ven voor een breed, maar ontwikkeld publiek.
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Een spoor van vernieling
De geschiedenis van de CIA is
een geschiedenis van misluk-
kingen en tragedies, van fou-
ten en onvermogen. De Ameri-
kaanse journalist Tim Weiner
legt in een doorwrochte studie
de vinger op de zere plek.

Stalin temmen en het communis-
me beteugelen in haar opmars
naar de wereldhegemonie, om te
beginnen in Oost-Europa – Hitler
was amper verslagen en alweer za-
gen de Verenigde Staten zich in de
tweede helft van de jaren veertig
geplaatst voor een fiere taak.

En zo kon het gebeuren dat in
1949 Frank Wisner, chef van de ge-
heime operaties achter het IJzeren
Gordijn, zijn aandacht richtte op
het straatarme Albanië, dat geïnfil-
treerd moest worden door een ver-
zetsleger van verbannen monar-
chisten. In oktober vertrok vanaf
Malta een eerste schip met negen
Albaniërs.

De geheime politie van Albanië
doodde drie van hen onmiddellijk
na aankomst en zette op de andere
zes stumpers de achtervolging in.
‘Wisner had tijd noch aanleg voor
zelfonderzoek’, noteert New York
Times-journalist Tim Weiner
fijntjes over de houding van de op-
d r a c h t g e v e r.

Wisner, een jonge, zwierige Ame-
rikaan, ‘in een op maat gemaakt le-
geruniform’, liet nieuwe Albanese
rekruten zich in München bekwa-
men in het parachutespringen. ‘Ze
sprongen af boven Albanië en
landden in de armen van de gehei-
me politie. Met elke mislukte mis-
sie werden de plannen uitzinni-
ger, de trainingen slordiger, de Al-
banezen wanhopiger, hun arresta-
tie zekerder.’

Ergens in het ragfijne raderwerk
van infiltratie moest een draadje
loszitten. ‘Het duurde jaren’,
schrijft Weiner in Een spoor van ver-
nieling, ‘voordat de CIA begreep
dat de Sovjets van meet af aan op
de hoogte waren van elk facet van
de operatie.’ Hoe kon dat?

Het kon doordat de hoofdver-
antwoordelijke voor de acties die
in Amerika zat, innig samenwerk-
te met zijn Britse counterpart in
Londen. De twee vonden elkaar in
de drank. De Amerikaan heette An-
gleton, James J. Angleton; de Brit

was Kim Philby, de beruchte Sov-
jet-spion.

Weiner: ‘Gedurende meer dan
een jaar, voor en na menige vloei-
bare lunch, gaf Angleton Philby de
exacte coördinaten van de spring-
zone van iedere agent die door de
CIA in Albanië werd geparachu-
teerd.’ Zo werd mislukking op tra-
gedie gestapeld, ‘de ene dode op
de andere’. Het ging vier jaar voort,
tweehonderd buitenlandse agen-
ten van de CIA lieten het leven.
Weiner: ‘Bijna niemand van de
Amerikaanse regering wist ervan.
De hele kwestie was uiterst ge-
heim.’

En dit is nog maar één verhaal
uit een reeks van mislukkingen die
nooit lijkt te eindigen en die de ge-
schiedenis van de nu zestigjarige,
Amerikaanse Central Intelligence
Agency, CIA, omvat. Het is een

spoor van vernieling, zoals de titel
van Tim Weiners doorwrochte stu-
die van meer dan zevenhonderd
pagina’s luidt.

Hij deed acht jaar over het schrij-
ven van het boek, hij zag meer dan
vijftigduizend documenten, inter-
viewde driehonderd betrokkenen
– meneer ging niet over één nacht
ijs. Maar wat Een spoor van vernie-
ling nog het meest onderscheidt
binnen het genre, is dat Weiner er
op een of andere manier in ge-
slaagd is zijn bronnen met naam
en toenaam op te voeren. ‘Het is de
eerste geschiedenis van de CIA die
volledig berust op informatie uit
de eerste hand en op historische
bronnen’, vermeldt Weiner trots.

Aan Racine is het motto van het
boek ontleend: ‘De tijd onthult alle
geheimen.’ Een toevoeging lijkt op
zijn plaats: ‘En anders doet Tim

Weiner het wel.’ Zijn verslag is van
een verwoestende kracht.

Aan de lopende band verschij-
nen in Amerika boeken over de ge-
heime diensten. Het zal de roman-
tiek zijn van een wereld vol dub-
belspionnen, van sloppen en
krochten waar list en bedrog rege-
ren. Alleen al over de CIA werden
de afgelopen zes maanden vier
boeken gepubliceerd, dat van Wei-
ner niet meegerekend en uitdruk-
kelijk wel een oefening in zelfver-
dediging van George Tenet, de
hoogste man van de CIA tijdens de
aanslagen van 11 september 2001.

In het perspectief van Weiners
relaas wordt het toch al smoezeli-
ge betoog van Tenet een smoezen-
boek. Dat komt doordat Weiner
zich concentreert op wat hij zelf
het ‘systeemdefect’ noemt. Het is
een ingekankerd gebrek, het kleeft

aan de geheime dienst als snot aan
een peuter, het is er altijd en vegen
helpt niet.

Wezenlijk bestaat er geen ver-
schil tussen Albanië, 1949, en In-
dia, 1998. Op 11 mei van dat jaar
bracht India zijn eerste kernbom
tot ontploffing, en de CIA was weer
eens volkomen verrast. Weiner be-
toogt op goede gronden dat het
niet als een verrassing had mogen
komen, en nu dit wel het geval
was, is ‘o nv e r m o g e n ’ als constante
de conclusie. Weiner: ‘Onvermo -
gen om rapporten goed te lezen,
onvermogen om na te denken, on-
vermogen om goed te kijken.’

Lezen, denken, kijken – het zijn
geen bijzondere kwaliteiten. Het
gemiddelde opgroeiende kind
draait er zijn hand niet voor om.
Dat het niettemin te hoog gegre-
pen is voor de CIA, heeft een verkla-

ring, meent Weiner. De Ameri-
kaanse inlichtingendienst is, ei-
genlijk al meteen na het begin, in
twee rivaliserende kampen uiteen-
gevallen. Het ene kamp is trouw
aan de oorspronkelijke opdracht:
vertel je president hoe de wereld
eruitziet, van de binnenkant. Spio-
neer om wijzer te worden. Het an-
dere kamp is activistischer. Het wil
de wereld maken, gelooft in stille
oorlogsvoering en geheime opera-
ties. Van Albanië tot Iran, de voor-
beelden zijn legio.

Het dualisme heeft de CIA ge-
marginaliseerd, meent Weiner.
Het is ‘een povere, middelmatige
inlichtingendienst’. Dat is het niet
pas na 11 september geworden, het
is het steeds geweest. ‘In zestig jaar
hebben tienduizenden geheim
agenten niet meer dan fiezeltjes
werkelijk belangrijke inlichtingen
verzameld – en dat is het diepste
geheim dat de CIA kent. De op-
dracht van de dienst is ongekend
zwaar. Maar wij Amerikanen heb-
ben nog altijd geen benul van de
mensen en de politieke krachten
die we trachten in te tomen en te
beheersen. De CIA moet nog altijd
worden wat zijn oprichters hoop-
ten dat hij zou worden.’

Wat ooit bedoeld is, is volgens
Weiner een fatsoenlijke spionage-
dienst, die zijn talen spreekt, z’n
ogen de kost geeft en zich in een
beheerste toonsoort tot het hoofd-
kwartier richt als er gevaar dreigt.
Er is een misvorming komen bo-
vendrijven; voor Weiner kan er
geen heil komen van al die Ameri-
kaanse bemoeizucht, in Albanië,
Cyprus, Vietnam, Iran, van al die
geniepigheid en achterommetjes.

Hij is er niet trots op, maar hij
schept ook geen vreugde in de sys-
tematische chaos die hij beschrijft.
Als een waarachtige patriot
schrijft hij aan het slot van zijn
‘Woord vooraf’ dat geen enkele re-
publiek in de geschiedenis langer
dan driehonderd jaar heeft be-
staan. ‘Ik hoop dat het als een
waarschuwing mag dienen.’

Jan Tromp
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Een door een Amerikaanse rechtbank vrijgegeven foto van de Afghaan Abdul Wali die bij een ondervraging door de CIA op een basis in Asadabad

in 2003 werd doodgeslagen. Foto AP


