
Van Velzen na bezoek Irak: 
verblijf niet verlengen 
SP-Kamerlid Krista van Velzen is na een bezoek van twee 

dagen aan Irak gesterkt in haar opvatting dat Nederland 

onder de huidige omstandigheden niet langer in Irak 

moet blijven. 'Het draagvlak in Irak brokkelt af. vooral 

dankzij het optreden van de Amerikanen. Een serieuze 

rol voor de VN is wat de VS betreft geen optie. zo werd 

mij duidelijk gemaakt door de rechterhand van Paul 

Bremer. Jim Soriano. Dan zie ik maar een mogelijkheid 

voor Nederland: weg daar.' 

Van Velzen bezocht met een zes
koppige delegatie Nederlandse 
Kamerleden het zuiden van Irak. 
Onder andere ging de groep naar 
Kamp Al Jasser Al Jadid in 
al-Muthanna, waar ook de 
gesneuvelde sergeant Steensma 
was gestationeerd. Ter plekke 
werd uitgebreid gesproken met 
militairen van alle rangen. Van 
Velzen: 'Ik was zeer verbaasd 
over de openheid waarmee zij 
spraken over het verdriet, de 
angst en de machteloosheid. 
Ook werd erg openhartig 
gesproken over het nut en de 
nutteloosheid van de missie. We 
zijn net sitting ducks, schiet
schijven, werd gezegd. Dat er 
niet veel meer Nederlanders 
gesneuveld zijn door de mortier
aanvallen, is eigenlijk een won
der, ( 'we zijn door 't oog van de 
naald gekropen') zo werd mij 
duidelijk gemaakt.' 

De Nederlandse regering bena
drukt steeds weer het draagvlak 

die de Nederlandse aanwezig
heid heeft onder de lokale 
bevolking. 'Er wordt ook zeer 
goed werk verricht door de 
Nederlandse troepen, daarover 
geen misverstand,' zegt Van 
Velzen. 'Maar bij al die positie
ve geluiden moeten forse kant
tekeningen worden gemaakt. 
De buitenlandse troepen, waar
onder de Nederlandse, krijgen 
steeds meer te maken met ver
zet vanuit de bevolking. Vooral 
de systematische misdragingen 
van de Amerikanen en de onwil 
van de Amerikanen om de Ira
kezen de zeggenschap over 
eigen land terug te geven zor
gen voor een gewelddadige 
reactie richting alle buitenland
se aanwezigen. Ook in het 
zuiden is daar steeds vaker spra
ke van.' 

De SP pleit al sinds het begin 
van de oorlog voor een centrale 
rol voor de VN in Irak. Dit idee 
besprak Van Velzen ook met Jim 
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Soriano, de rechterhand van 
Paul Bremer, de hoogste Ameri
kaanse bestuurder in Irak. Hij 
was zeer duidelijk en hoonde 
mijn vraag over de wenselijk
heid van het overhevelen van 
het bevel van de VS naar de VN 
weg. 'Toen er een aanslag was 
op het VN-kantoor holden ze 
weg. Is dat een duidelijk ant
woord?' blafte hij. Of het niet 
wenselijk was te zorgen dat er 
zo snel mogelijk een volwaar
dige Irakese regering zou 
komen die zeggenschap krijgt 
over zowel de buitenlandse 
troepen en de olie? Daarover 
hoefde hij niet lang na te 
denken. 'De Iraakse interim-
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regering is niet verkozen, dus 
kan geen zeggenschap hebben 
over de buitenlandse troepen.' 
Dat de bezetting van Irak door 
de VS zonder serieus VN-man
daat plaatsvond, verzwijgt hij 
subtiel. Het wordt mij steeds 
duidelijker. De VS is niet bereid 
de Irakezen nu de macht over 
hun eigen land terug te geven. 
De Nederlanders lopen hierdoor 
met de dag meer risico en wor
den steeds meer een verlengstuk 
van de Amerikaanse bezettings
politiek. Ik werd tijdens mijn 
bezoek steeds meer gesterkt in 
mijn mening dat van een ver
lengd Nederlands verblijf geen 
sprake kan zijn.' • 

13 




