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VS notoir onbetrouwbaar 

H et is keer op keer verbazend hoezeer weldenkende mensen 
bereid zijn hun gezond verstand opzij te zetten wanneer 

het gaat om 'terrorisme' en 'militaire operaties'. Ik doel hiermee op 
het artikel van de heer Hoekerna in Idee 3 Guni 2002), toch niet de 
eerste de beste 'defensiespecialist'. Wij dienen volgens hem begrip 
op te brengen voor de oorlogszuchtige bewegingen van de Verenig
de Staten inzake Irak, aangezien dit laatstgenoemde land zich 
niet houdt aan bepaalde VN-resoluties. Nu zijn er meer landen die 
zich niets aantrekken van bepaalde VN-resoluties en die worden 
door de VS niet militair of anderszins (bv. middels een economi
sche boycot) onder druk gezet. Ook bij een intellectuele partij als 
D66 moet het nu toch eens doordringen, dat de gemiddelde Euro
pese burger heel goed beseft dat het westen met twee maten meet. 
Zolang zijn eigen hachje niet bedreigd wordt, laat hij het er maar 
bij zitten, maar hij is allang vertrouwd met het twee-maten-stel
sel. 

Juist van een partij als D66 zou ik verwachten dat zij verder kijkt 
dan het nablaten van algemeen politiek 'correcte' meningen. De 
Verenigde Staten handelen niet uit zelfbescherming wat betreft 
Irak. Dan zouden zij het land een faire kans hebben gegund kan
didaat te worden, of de mogelijkheden te krijgen op eerlijke wijze 
toe te treden tot de landen die zichzelf beperking van chemische 
wapens opleggen. Toen Irak hiervoor in aanmerking wilde komen, 
hebben de VS dit initiatief onmogelijk gemaakt en de desbetref
fende directeur van het International Agency on the Control of 
Chemica! Weapons te Den Haag ontslagen. Het zou hun immers 
een argument minder geven om het land in de toekomst 'aan te 
pakken'. 
Nee, meneer Hoekema, u weet net zoals ik dat er andere redenen 
dan nationale veiligheid in het spel zijn. Zoals rancune, maar voor
al het instandhouden van de defensie-industrie. De heer Bush laat 
zich vooral wijsheden influisteren door zijn vader en door de on
waarschijnlijk machtige defensielobby. 

Het wordt de allerhoogste tijd dat Europa een onafhankelijke, eer
lijke koers gaat varen, ingegeven door afspraken van de Verenigde 
Naties. De VS zijn zeker in deze tijd NOTOIR ONBETROUW
BAAR. Zij zullen elk verdrag schenden als dat in hun eigen kraam 
te pas komt en de Europeanen zijn in de positie om GENUAN
CEERD en ONBEVOOROORDEELD standpunten in te nemen. 
Laten de regeringen niet bang zijn hun jongste (en grootste) broer 
bij de les te krijgen. Hier ligt de werkelijke uitdaging voor vrede. 
Laten zij het meten met twee maten verwerpen en niet klakkeloos 
allerlei terminologieën over terrorisme overnemen. 
Want men mag dan spreken over 'the free world', de vrijheid van 
meningsuiting is aan de andere kant van de oceaan inmiddels 
danig aan het afnemen. Waar blijven de echte helden in de poli
tiek? + 
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Naschrift Jan Hoekerna 

In haar ingezonden brief naar aanleiding van mijn artikel over 
terrorisme verwijt mevrouw Buckley-Muller mij in feite begrip c.q. 
te veel begrip te hebben voor de "oorlogszuchtige bewegingen van 
de Verenigde Staten inzake Irak". Nu heb ik in het artikel alleen 
gezegd te kunnen begrijpen dat de VS "niet tot achter de komma 
overleggen over een plan van aanpak voor Irak" vanwege de mili
taire complicaties. Ik heb dus niet beweerd hoe dan ook begrip te 
hebben voor een militaire actie waarop deze zomer wordt gezin
speeld. Maar ik heb ook beweerd dat Nederland en andere bond
genoten als het zover is er niet aan zullen ontkomen enige politie
ke steun aan een Irak-operatie van de VS te geven. 
Mevrouw Buckley-Muller vertrouwt de VS en zeker de huidige 
regering niet en dat is haar goed recht. Ik heb zelf ook ernstige 
twijfels over de wijsheid van het Amerikaanse beleid en serieuze 
kritiek op een aantal beleidsdaden van deze regering, vooral waar 
het gaat om haar keuze voor een unilaterale koers boven multila
terale samenwerking. Tegelijk lossen deze constateringen het pro
bleern-Irak niet op. Dat probleem, dat zich laat samenvatten in 
een dictator die zijn eigen bevolking in gijzeling houdt en een 
bedreiging is voor de vrede en veiligheid in de regio en mogelijk 
ook daarbuiten, is nu meer dan tienjaar bij ons, eigenlijk sinds de 
Golfoorlog en de daaropvolgende VN-resoluties. Die resoluties 
heeft Saddam Hoessein niet uitgevoerd en ik heb mijn twijfels 
over de plotselinge compromissen waartoe hij zegt bereid te zijn. 
Dat zagen we eerder en het kwam altijd weer op iets anders neer. 
Daarmee heb ik geen patente, werkende strategie om van Saddam 
afte komen. De oppositie is verdeeld en zwak, mogelijk bieden kri
tische officieren een sprankje hoop. Maar militair is verwijdering 
van Saddam een heksentoer en we kunnen niet zomaar de prijs 
aanvaarden van duizenden onschuldige burgerslachtoffers. In 
Mghanistan viel dat relatief mee -elke dode is er een te veel trou
wens- maar in Irak zal dat lastiger zijn, zoals ik in het artikel al 
betoogde. Ik hoop en vertrouw, dat mevrouw Buckley het met mij 
eens zal zijn dat het regime-Saddam bestrijding en verwijdering 
verdient. Ik steun ook haar oproep voor een gezamenlijke Europe
se positie. Haar verwijt aan de VS met twee maten te meten be
grijp ik ook nog wel, er speelt hier altijd een zekere mate van selec
tiviteit mee. China en Rusland zullen nooit zo worden aangepakt 
vanwege Tibet en Tsjetjenië. 
Tenslotte: ik geloof in samenzweringen, maar voorzover ik weet is 
de uitvoerend directeur van de OPCW (het Chemische Wapens 
Bureau) in Den Haag niet verwijderd vanwege Irak, maar vanwe
ge mismanagement. Bovendien heb ik mijn hoop op free speech en 
oppositie in de VS nog niet opgegeven, er zijn bij die tweehonderd 
miljoen mensen vast ook veel critici van Bush! + 
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