
PERSPECTIEF 

Nederland en de War on Terrorisni 
Met de wisseling van de macht in Afghanistan door operatie Enduring Freedom is de 
oorlog tegen het internationaal terrorisme natuurlijk niet afgelopen. Zoveel heeft pre
sident Bush wel duidelijk gemaakt. En vanuit de Amerikaanse logica is het ook wel 
verdedigbaar dat de strijd zal worden voortgezet. Die strijd heeft een aantal facetten 
met raakvlakken of gevolgen voor het Nederlandse beleid. Welk kabinet na 15 mei ook 
zal aantreden, het zal rekening moeten houden met het feit dat de wereld na 11 sep
tember blijvend en ingrijpend is veranderd, aldus Jan Hoekema. 

D 
e oorlog in en rond Mghanistan is nog 

niet ten einde. In Mghanistan zijn ver- d o o r J a n H o e k e m a 
mij er bijvoorbeeld over verbaasd dat in Ne
derland niet meer is gedebatteerd over Ameri-

moedelijk nog verzetshaarden van Al 
Qaeda-strijders, met name in het moeilijk toegankelijke hoogge
bergte. Begin maart vond er in een perifere regio in Mghanistan 
nog een zware strijd plaats waarbij ook 'westerse' militairen sneu
velden. Mogelijk zijn er ook nog individuele verzetsgroepen actief 
in de westelijke delen van Pakistan. Ook de moord op de Ameri
kaanse journalist Reid in januari wees in die richting. 

Rechtsstaat en veiligheid 

De militaire en politieke leiding van Al Qaeda is nog niet onscha
delijk gemaakt, alle speculaties over de dood (door ziekte?) van Bin 
Laden ten spijt. Ook in Europa zijn nog cellen actief, getuige enke
le recente arrestaties. Misschien nog serieuzer zijn scenario's over 
nieuwe netwerken via studenten in Europa van moslim-funda
mentalistische snit. De gevolgen van 11 september hebben Al Qae
da en de Talibaan zwaar getroffen, maar mogelijk op hun beurt 
weer het zaad gezaaid voor nieuwe terroristische aanslagen. Ik wil 
absoluut geen onheilsprofeet zijn, maar ook weer niet naïef. Ter
rorisme is als verschijnsel vrijwel niet effectief te bestrijden. Mo
derne technologie - de e-mail voorop - en wereldwijde communica
tie zorgen ervoor dat terrorisme zich relatief snel en makkelijk 
laat organiseren. Het incident met de 'schoenterrorist' was daar
van een illustratie. Zouden zelfmoordaanslagen in andere landen 
dan Israel volstrekt zijn uitgesloten? Per slot van rekening legiti
meert de islam deze aanslagen en zijn ze zelfs in sommige versies 
daarvan de entree naar het hiernamaals als martelaar of heilige. 

Afweging tussen rechtsstaat en veiligheid 

Dit alles betekent dat elke samenleving waakzaam zal moeten 
blijven. Daarbij moeten telkens weer de afWegingen worden ge
maakt welke prijs daarvoor moet worden betaald. Volledige herin
voering van grenscontroles zal er binnen Europa nooit komen, 
daarvoor is het systeem in feite te ver voortgeschreden. Maar tij
delijke herinvoering als gevolg van actuele dreigingsanalyses of 
risico-evenmenten (top-bijeenkomsten etc.) is nu al mogelijk en 
wordt al vaker dan voorheen toegepast. Voor Nederland en Europa 
geldt daarenboven dat de opkomst van 'rechts' zorgt voor extra 
dilemma's en een scherp politiek en maatschappelijk debat. Ik heb 

Jan Hoekema. was tot 22 mei Clls D66-Tweede-Kamerlid onder meer woord
voerder voor buit.enLCinds beleid 
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kaanse plannen om in ons land, in de haven van 
Rotterdam, Amerikaanse douaniers en veiligheidsagenten neer te 
zetten om controle aan de bron op containers e.d. uit te voeren. Ik 
hoorde van die plannen eind januari dit jaar. Een artikel half april 
in De Telegraaf deed me hieraan terugdenken, maar de ministers 
De Vries en Korthals wuifden dit weg bij een kamerdebat in de 
laatste week voor het verkiezingsreces. Ik mag hopen dat de nieu
we Kamer op dit soort zaken alert(er) reageert in de nieuwe sa
menstelling na het reces. En zeker voor D66 is er steeds die moei
lijke afWeging tussen rechtsstaat en veiligheid. 

Te1Torismebestrijding 

De actieplannen met 46 
maatregelen tegen terroris
me van ongeveer het hele ka
binet bestrijken een breed 
terrein, van vaccins tegen 
biowapens tot betere veilig
heirlsregels op Schiphol. Ik 
heb hierbij niet een gevoel 
van overdrijving of doorschie
ten, eerder dat we toch, en te
recht, alerter zijn geworden 

op lacunes. Waar vooral veel Jan Hoekema 
winst moest worden gehaald 
is de politiële en justitiële samenwerking. De arrestaties in 
Rotterdam kort na 11 september toonden aan dat ook in Neder
land terroristen of potentiële terroristen werkzaam zijn. Zij toon
den echter vooral aan, dat politiediensten heel vaak langs elkaar 
heen werken in plaats van goed samen te werken. Maar ook hier 
geldt het D66-beginsel van de rechtsstaat. Prima dat Europol een 
anti-terrorisme-eenheid opricht, maar we moeten wel weten wat 
de bevoegheden zijn. 'We' dat wil zeggen de nationale parlemen
ten, maar ook - waar toepasselijk - het Europees Parlement. De 
verdeling van bevoegdheden tussen deze twee is zeer in beweging 
nu de zogenaamde JBZ-onderwerpen (Justitie en Binnenlandse 
Zaken) zijn verdeeld tussen de derde en eerste pijler en deels ook 
in een verhuizingsoperatie van de derde naar de eerste pijler zijn 
verwikkeld. 
Nogmaals: voor D66 is het een dure plicht om democratie en 
rechtsstaat in harmonie te houden met terrorismebestrij ding. Wat 
mij betreft gingen het Europese arrestatie- en uitleveringsbesluit 
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van december al een beetje te ver. Tegelijk kan je in het hui
dige Europa ook niet vrijblijvend alles tegenhouden. Maar 
het parlementaire debat kan en moet beter: hoorzittingen, 
advies inwinnen, openbaarheid afdwingen. Het gaat per 
slot om zaken die de Europese burger rechtstreeks raken 
en dus niet in een Brussels achterkamertje mogen worden 
afgedaan. 

Arabi.sche solidariteit 

Een ander belangrijk terrein waarop kabinet, parlement en 
samenleving van Nederland moeilijke keuzes zullen krij
gen, is dat van de internationale politiek en dan met name 
Irak. Maar wellicht is er wel niets te kiezen en gaan de VS 
gewoon hun eigen gang. Dat is beslist niet uitgesloten. On
langs zag ik met huiveringwekkende precisie het Ameri
kaanse offensief tegen Irak aangekondigd voor het vroege 
voorjaar van 2003. Dan is het nog niet te heet en kunnen de 
(175.000 tot 250.000) Amerikaanse militairen nog relatief makke
lijk opereren met een grondoffensief en beschermd tegen chemi
sche wapens. Mghanistan zal wel zijn afgelopen tegen die tijd, het 
Midden-Oosten kalmer, de olieprijs weer een tijdje gematigd, de 
economie defintiefhersteld van de mini-recessie. Het ontbreekt er 
nog maar aan dat de datum wordt geprikt voor de tussentijdse 
verkiezingen voor het Congres. 
Toch mogen we niet alleen cynisch zijn over de Amerikaanse poli
tiek met betrekking tot Irak. Uiteindelijk is Saddam Hoessein (on
langs 65 geworden, dus nog in staat lang te regeren!) ook ons, 
Europees probleem. De Europese VN-lidstaten staan achter de 
VN-resoluties die nog steeds niet worden uitgevoerd. Het is een 
dure plicht voor Europa om het volk van Irak als het ware te ver
lossen van zijn wrede dictator. Maar hoe? Ik kan er begrip voor 
opbrengen dat de VS niet achter de komma overleggen over een 
plan van aanpak voor Irak, temeer daar een met Mghanistan ver
gelijkbare operatie zich niet zo eenvoudig laat uitvoeren. Maar 
laten we ons niet vergissen: een vijfjaar zittend, vrij wankel Tali
baanregime, gehinderd door vele etnische en andere rivalen, is 
niet direct te vergelijken met decennia Saddam Hoessein en een 
effectief politie- en inlichtingenapparaat. En dan is er nog de ara
bischewereld om hem heen, die deels in elk gevallippendienst aan 
Irak bewijst. De royale geldstromen van Bagdad naar de Palestij
nen de laatste jaren zijn natuurlijk ook een investering in Pales
tijnse en arabischesolidariteit met een regime in zijn nadagen. Nu 
heb ik mijn twijfels over de materiële betekenis van die arabische 
solidariteit. Uiteindelijk zal Saoedi-Arabië zich wel koest houden, 
maar of de VS de bases aldaar mogen gebruiken zoals bij de Golf
oorlog, is de vraag. De kleinere Golfstaten zijn daarvoor een bete
re kandidaat. Maar ik denk dat de ontwikkelingen in het Midden
Oosten in elk geval cruciaal zijn. Als het huidige zeer gewelddadi
ge conflict geluwd is, zullen de VS eerder hun kans schoon zien 
dan als de intifada voortduurt. 

Actief engagement 

Op het uur U zal Europa zich moeten beraden over de in te nemen 
positie. Volledige militaire steun aan de VS is, wellicht afgezien 
van het Verenigd Koninkrijk, niet te verwachten. Het volledig ont
houden van politieke steun kan echter ook niet. Het zal dus wel 
schipperen worden, ook voor Nederland. Ik herinner me nog hoe ik 
eind 1998 op eieren liep bij mijn commentaar namens de D66-frac-
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tie toen Clinton koos voor (beperkte) bombardementen in een mili
tair offensief. Begrip enerzijds, vragen anderzijds, proportionali
teit, aanleiding, is Nederland wel tevoren en voldoende geconsul
teerd? Ik wens mijn opvolger als buitenlandwoordvoerder sterkte. 
Of de VS daarnaast nog iets zullen ondernemen in Jemen, 
Somalië of andere landen is de vraag. Mijn intuïtie zegt me, dat de 
VS alleen bij een dringende (dreigende) aantasting van hun natio
naal belang echt iets zullen gaan doen. De ervaring met sturing op 
afstand is gemengd: aan Mghanistan zien we dat je na afloop ook 
niet meteen weg kunt, en om nu naast Mghanistan ook nog ande
re 'protectoraten' in Afrika en het Midden-Oosten te hebben lijkt 
me een gevaarlijk risico van overstretch. Misschien wordt wel aan 
Europa gevraagd zich sterker met de regimes aldaar te bemoeien, 
waarbij onze ontwikkelingsrelatie kan helpen. Geen hulp als ter
rorisme niet wordt bestreden? Hoort dat bij good governance? Ik 
zou menen van wel. 

Een rechtvaardiger wereldorde 

Kortom, dilemma's genoeg voor een volgend kabinet, ook als aan
slagen uitblijven. Zowel binnnenlands als buitenlands zijn er ste
vige beleidsdilemma's te verwachten. En dat tegen een achter
grond van een zelfverzekerd Amerika dat niet erg geneigd zal zijn 
het oor in Europa te luisteren te leggen. Eerder selectief consulte
ren en daarna de eigen gang gaan dan werkelijk multilateralisme. 
Dus veel eerder coalities van de wilZing and able dan echte NAVO
samenwerking. En wat blijft er dan nog van die NAVO over? Moet 
Europa dan toch maar niet eerder en steviger inspringen in het 
gat dat de VS in de Balkan etc. achterlaten? Ik zou denken van 
wel, en ik meen ook dat D66 hier een traditie hoog te houden heeft. 
Maar wellicht een traditie met een prijskaartje. En geld kunnen 
we, ook in de euro-tijd, maar één keer uitgeven. 
Laat D66 ook na 11 september, of beter gezegd vooral door 11 sep
tember, blijven kiezen voor actief engagement, zeker tegen terro
risme maar ook voor multilaterale samenwerking ten behoeve van 
een rechtvaardiger wereldorde. Want uiteindelijk heeft terrorisme 
altijd een bron, vaak gelegen in tekortschietend binnenlands be
leid van staten, maar ook in een falende wereldorde waarin onge
lijkheid en vervreemding van groepen burgers nog steeds te vaak 

voorkomen. Een tall order, maar een uitdaging voor de nieuwe 
D66-fractie. + 
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