
Achteraf is het opzienba
rende van de terreuraanval 
van 1 1 september vooral 
dat deze zo voorspelbaar 
was. De Twin Towers waren 
a! eerder doelwit geweest 
van een aanslag uit deze 
hoek. Uit dezelfde kring 
onderschepten de Ameri
kaanse autoriteiten enkele 
jaren geleden plannen om 
een dozijn passagiersvlieg
tuigen tegelijkertijd te 
kapen en daarna te vernie
tigen. Noch waren zulke 
voornemens en aanslagen 
tot de Verenigde Staten be
perkt. Er zijn bomaansla

•gen in de Parijse metro ge-
weest en net op tijd 
verijdelde de Franse politie 
een zelfmoordpoging met 
een gckaapt vliegtuig vol 
passagiers dat de kapers te 
pletter wild en Iaten vliegen 
tegen de Eiffeltoren. 
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BREAKING NEWS, DE WERELD NA I I SEPTEMBER 

De 'andere 
oorlog' 
Enkele 

aantekeningen 

BART TROMP 

11 september 2001. De terreuraanslagen op 

het World Trade Center in New York en het 

Pentagon in Washington hebben, naar veler 

gevoel en waarneming, de wereld op zijn 

grondvesten doen schudden. 

s &.P verzamelde een zestal commentaren . 

B. Tromp, B. Koenders, A. Hirsi Ali,]. Breman, 

A. Pinto &..R. Koole en M. Linthorst laten hun 

licht schijnen over de aanvallen op en van 

de Verenigde Staten, het jenomeen van het 

internationaal terrorisme, de jundamentalistische 

lslam en de politieke implicaties van 

de 'wereld na 11 september'. 

Low intensity coriflict 

Voorlopig heeft ' 1 1 sep
tember' een eip.d gemaakt 
aan de discussie over 'Na
tional Missile Defense', 
stokpaard van de regering
Bush jr, en gericht op de 
ontwikkelingvan een onge
lofelijk duur en waarschijn
lijk ineffectief raketschild 
tegen een 'schurkenstaat' 
die per geleid projectiel 
een atoomwapen op de 
Verenigde Staten zou wil
len en kunnen afvuren. Het 
gelijk van critici die stelden 
dat een vijand veel simpeler 
middelen tot zijn beschik
king heeft om een staat te 
ontwrichten is nu overdui
delijk bewezen. 

De terreuraanslagen 
van de 1 1e september zul
len verstrekkende gevolgen 
hebben. De traditionele 
scheiding tussen binnen

De aanslag van 1 1 september valt niet zozeer op 
omdat ze slaagde, maar omdat ze aile voorgaande in 
de schaduw stelde in de nietsontziendheid waarmee 
duizenden burgers zonder pardon vermoord wer
den door zelfmoordenaars. 

landse veiligheid en buitenlandse militaire dreiging, 
tussen oorlog en misdaad, is aan het oplossen. 

Daarmee komt ook het verschil tussen politic en 
Ieger te vervagen. Deze ontwikkeling is al jarenlang 
in gang. Marineschepen in de Nederlandse Antillen 
zijn daar niet om het territorium van het Koninkrijk 
te beschermen, maar om op drugshandelaars te 
jagen. De Bijzonder Bijstandseenheid bestaat uit ma
riniers, maar is getraind om tegen binnenlands poli
tick of crimineel terrorisme op te treden. Deelname 
aan vredesoperaties als die in voormalig Joegoslavie 
komt cr in feite op neer dat legereenheden politic
taken vervullen en vraagt in feite om een vergroting 
van het Korps Marechaussee. 

Van een clash cif t;ivilizations was gecn sprake. De 
slachtoffers waren afkomstig uit meer dan zestig Jan
den. Vele honderden waren moslims, vele honder
den waren afkomstig uit de Derde Wereld. Aileen 
wie dee] uitmaakt van de zogenaamde Westerse be
schaving kan dit scenario uit Hollywood bedacht 
hebben. Het model vormt de film Black September, 

waarin Palestijnse terroristen een luchtschip tien
duizenden naald-projectielen willen Iaten afvuren 
op een volgeladen jootball-stadion. Die film is a! 
twintigjaar oud. 

Een van de eersten die deze ontwikkeling voor
zag, was de lsraelische krijgshistoricus van Neder
landse afkomst, Martin van Creveld. Tien jaar gele-
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den publiceerde hij The Traniformation if War metals 
centrale these dater een eind was gekomen aan con
ventionele oorlogen, oorlogen tussen staten ge
voerd door grote, zwaarbewapende legers die ge
bruik maken van technologisch geavanceerde 
wapensystemen. De plaats van deze oorlogen wordt 
ingenomen door low intensity coriflicts. 

Succesvol opereren in zulke low intensity coriflicts 

vraagt een heel andere opstelling en organisatie dan 
die van bestaande krijgsmachten en politiediensten. 
Daarover isjn de afgelopen tien jaar wei vee! gedacht 
en geschreven, maar dat heeft niet werkelijk tot ver
anderingen geleid. A an de ene kant is dat een gevolg 
van het inherente conservatisme van bestaande insti
tuties. 

Aan de andere kant is er de technologische ver
leiding, waardoor het traditionele krijgsbedrijf 
wordt opgetuigd met steeds effectievere wapensys
temen die bovendien gevechtsrisico's voor de indivi
duele soldaat minimaliseren. Zo ontstaat het utopia 
van het electronisch slagveld. 

Maar de ontwikkeling in deze richting staat haaks 
op de 'andere oorlog', op de nieuwe veiligheidsbe
hoeften van staten. Die vragen om rniddelen en manie
ren waarmee zij hun burgers tegen reele bedreigingen 
kunnen beschermen. Als zij daartoe niet bij machte 
zijn, verliezen zij hun cerste reden van bestaan, met 
consequenties die niet goed te overzien zijn. 

Op een voorlopig meer practisch niveau gaat het 
in Nederland om hetfeit dat - mede dankzij de stel
lingname van de PvdA - ons land al jarenlang een 
vrijplaats is voor terroristische organisaties. Ik her
inner mij nog hoe begin jaren zeventig in bepaalde 
'progressieve' kringen mensen gcurden - sommi
gen nu hoogleraar criminologic - met hun betrok
kenheid bij !eden van de Baader-Meinhof-groep, die 
op N ederlands grondgcbied uitbliezen van hun 
werkzaamhden aan gene zijde van de grens. Ook de 
IRA beschouwde ons land als vakantieland, als het er 
niet om ging de Britse ambassadeur op het Lange 
Voorhout in Den Haag te vermoorden. N u worden 
vele duizende allochtone landgenoten afgeperst 
door Turkse en Koerdische politiek-criminele ter
roristische organisaties, die vanaf Nederlands 
grondgebied nauwelijks gestoord aanslagen en ac
ties in Turkije beramen. Ik zwijg dan nog over de 
lankmoedigheid waarmee getolereerd wordt dat 
criminele organisaties jaarlijks tienduizenden 
'vluchtelingen' - onder wie onbekende aantallen 
terroristen en oorlogsmisdadigers (bijvoorbeeld uit 
Afghanistan) hier afzetten. 

Tot voor kort was dit onderwerp in de PvdA on
bespreekbaar. Ik heb het op het Politick Forum van 6 

oktober aan de orde gesteld en in zijn slottoespraak 
kwam Ad Melkert met de toezegging dat het uit 
moest zijn met het 'gedogen' van terroristen en hun 
organisaties. 

Artikel 5 

Hoeksteen van de N Avo is het Noord-Atlantisch Ver

draa ( 1 949). De verdragstekst telt slechts veertien 
artikelen. Het belangrijkste is artikel vijf. Daarin 
Staat dat een gewapende aanva} tegen een van de 
!eden zal worden beschouwd als ecn aanval op allen. 
'Zij komen bijgeval overeen dat, indien zulk een ge
wapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus 
aangevallen partij of partijen zal bijstaan'. 

Pas vorige maand is voor het ecrst een beroep op 
gedaan op artikel vijf. De Noord-Atlantische Raad 
nam het besluit de terroristische aanslagen in New 
York en Washington op te vatten als een 'gewapende 
aanval' in de zin van het NAVO-verdrag. 

Men kan dit besluit het best beschouwen als een 
gebaar van solidariteit met een bondgenoot die in 
twee wereldoorlogen de strijd in Europa ten gunste 
van democratic en rechtsstaat heeft beslecht. Maar 
wat dit gebaar in gaat houden is voorlopig verre van 
duidelijk, en wei om drie redenen. 

In de eerstc plaats is artikel vijfbedoeld voor col
lectieve verdediging tegen agressie door een staat. 
Niet een staat is echter aangewezcn als dader, maar 
een terroristische organisatie. Het beroep op artikel 
vijf is daarom oneigenlijk. Aile retoriek ten spijt gaat 
het hier niet om een oorlog, maar om gruwelijke 
misdaden. 

Artikel vijf van het N AVO-verdrag laat daarnaast 
geheel open op welke wijze en in welke mate de lid
staten de aangevallene bijstaan. Tijdens de Koude 
Oorlog bestonden niettemin lang van tevoren ge
maakte afspraken over welke bijdrage icdere lidstaat 
aan de gemeenschappelijk verdediging van het 
NAVO-territorium zou levercn. Van een dergelijke 
rolverdeling en voorbereiding is nu geen sprake en 
dat maakt het beroep op artikel vijf voorlopig tot een 
loos gebaar. Oat blijkt ook wei uit het feit dat de rni 
litaire operaties die nu plaatsvinden geheel en al een 
Amerikaanse aangelegenheid zijn. 

Er is nog een kant van a,rtikel vijf die te weinig 
aandacht heeft gekregen. Het artikel bepaalt ook dat 
de maatregelen die deN Avo neemt tegen een gewa
pende aanval 'terstond ter kennis worden gebracht 
van de Veiligheidsraad', en dat die maatregelen wor-
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den opgeheven zodra de Veiligheidsraad stappen 
heeft genomen 'om de internationale vrede en vei 
ligheid te herstellen en te handhaven'. 

De desintesratie van het Osmaanse rijk 

De neergang van het Osmaanse rijk began na het 
mislukte be leg van Wen en in 1 68 3. Geleidelijk gin
gen daarna de veroveringen die hct in de voorgaande 
eeuwen had gebockt teloor, terwijl de fcitelijke 
macht van de sultan op den duur niet vee! verder dan 
Istanbul reikte. Maar pas in 19 1 8 stortte het defmi
tief in elkaar. 

De desintegratie van het Osmaanse Rijk leidde 
toen tot de vorming van hethuidige Turkije. Oat werd 
onder de hardhandige Ieiding van Mustafa Kemal 
Atati.irk georganiseerd als een moderne Westerse na
tionale staat. Terwijl de bevolking van de nieuwe staat 
vrijwel volledig uit moslims bestond, voerde Atati.irk 
een volledige scheiding van kerk en staat in. Tachtig 
jaar later zijn het in Nederland allereerst oudcrs van 
Turkse afkomst die bezwaar maken tegen onderwijze
ressen die hoofddoekjes in de klas dragen. 

Ten noorden en ten zuiden van het moderne Tur
kije liggen de andere resten van het Osmaanse Rijk : 
de Balkan en het Midden-Oo ten. Hetis geen toeval 
dat deze gebieden lang na de ineenstorting van het 

• Osmaanse Rijk nog steeds de twee meest instabiele 
regia's in de wereld vormen. In de tweehonderd jaar 
waarin het Osmaansc Rijk de integreerde hebben 
zich daar geen staatsvormingsprocessen voorgedaan 
zoals in de rest van Europa. 

De instabiliteit op de Balkan werd tijdens de 
Koude Oorlog bevroren door het communisme, 
maar heeft zich daarna in bloedige conflicten op
nieuw gemanifesteerd. Nu moeten internationale 
garnizoenen er de orde handhaven of wapens inza
melen . 

In de zuidelijke zone van het voormalige Os
maanse Rijk zijn na de Eerste Wereldoorlog door de 
overwin.naars nieuwe staten bedacht en in het Ieven 
geroepen. Terwijl op de Balkan allerlei zelfbedachte 
naties met elkaar wedijverden over het te verdelen 
grondgebied, lag het in het Midden-Oosten anders. 
Van nationalistische volksbewegingen was in de 
meeste gebieden van het verscheiden Osmaanse 
Rijk geen sprake. We! van een algemeen Arabisch 
nationalisme onder bepaalde elites, dat echter geen 
duidelijke politiekc vertaling kreeg. Het resultaat 
zijn bijna twee dozijn staten, waarvan de meeste 
even kunstmatig zijn gebleven als ze bij hun oprich
ting waren . 

Irak, om een voorbeeld te noemen, werd na de 
Eerste Wereldoorlog samengesteld uit drie voorma
lige Osmaanse wilaya's (provincies), een Koerdische, 
een Soennitische en een Sji'itische. Aan het hoofd 
plaatsten de Britten een lid van het Hasjemitische 
vorstenhuis dat de heilige plaats Mekka bestierde. In 
de jaren twintig werd dit door de woestijnvorst Ibn 
Saoed verdreven uit het Arabisch schiereiland, dat 
daarna ( 19 3 2) Saoedie-Arabie ging heten en feitelijk 
nog steeds familiebezit is. 

De staten die op de Balkan ontstonden, waren 
gebaseerd op een meestal dubieuze nationale identi
teit, waaraan zij niettemin een zekere eenheid ontle
nen. Aan de zuidflank van het voormalige Osmaanse 
Rijk is daarvan geen sprake. Uitgezonderd Egypte en 
later Israel hebben de staten in het Midden-Oosten 
nooit zo'n nationale identiteit verkregen. Dat heeft 
te maken met drie factoren. De eerste is het Ara
bisch nationalisme, dat eigenlijk van afzonderlijke 
Arabische staten niet wil wcten. De tweede is de 
enorme kloof tussen de exuberante rijkdom van de 
politieke en economische elites en de armoede van 
de rest van de bevolking. De derde factor is de Islam, 
die een gemeenschappelijk kader biedt om tegen 
deze stand van zaken te ageren. 'De' Islam bestaat 
niet, maar in geen mij bekende variant van de Islam 
is het principe van de scheiding tussen kerk en staat 
theoretisch aanvaard. 

Toen Atati.irk een eind maakte aan het Osmaanse 
Rijk, heeft hij geprobeerd ook voor de Islam het 
voorbeeld van het Westen te volgen. De sultan in 
Istanboel was niet aileen wereldlijk heerser van het 
Osmaanse rijk geweest maar ook geestelijk Ieider, 
kalief, van de Islam. Na diens afzetting liet Atati.irk 
de zoon van een eerdere sultan installeren tot 'ka
lief', vergelijkbaar met de paus. Al snel bleek dat in 
de islamitische wereld deze constructie niet aan
vaard werd en twee jaar later nam de inmiddels afge
zette kalief de Orient Express om de laatste twintig 
jaar van zijn Ieven in Parijs te slijten. 

De Islam 

De terreuraanslagen van 1 1 september zijn toege
schreven aan de Saoedie-Arabische organisator 
Osama bin Laden. Die aanslagen waren gericht 
tegen 'het Westen'. Maar zijn bcoogd publiek is de 
bevolking van de Arabische staten, om zo het daar 
sluimerend ongenoegen te mobiliseren tegen de be
staande regimes, en hun beschermer, de Verenigde 
Staten. In dit opzicht past Bin Laden in een bcstaande 
traditie, waarin de problemen van de Arabische we-
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reid geprojecteerd worden op 'het Westen', gesteld 
in termen van 'de Islam' als alternatief. Twintigjaar 
gel eden liet Naipaul in Among the Believers al zien hoe 
vals deze voorstelling van zaken is. 

Sinds I I september valt er van alles te vernemen 
over de relatie tussen Islam en politiek, en in het bij
zonder die tussen Islam en terrorisme. In de afgelo
pen weken is van allerwegen betoogd dat het ter
rorisme van Bin Laden niks met de Islam te maken 
heeft, in gaat tegen de leer van de profeet, die bo
vendien een zachtaardig mens moet zijn geweest, 
terwijl zelfmoord als die van Palestijnse extremisten 
en van net opgeleide piloten geheel en al in strijd is 
met de Koran. 

Daarnaast is benadrukt dat de Islam geen kerkge
nootschap is, waarin de geloofsinhoud precies is 
omschreven, en is vastgelegd volgens welke proce
dure deze tot stand komt en kan worden veranderd. 

Deze onschadelijke versie van de Islam over
tuigt niet. Als de terreuracties van Bin Laden zo in 
strijd zijn met de algemeen erkende beginselen van 
de Islam, waarom hebben die dan niet heftig bestrij
ding ondervonden van - laat ik maar zeggen - de 
bona fide islamieten? Zeker, de terreuraanslagen zijn 
meestal officieel afgekeurd, maar dat gebeurde op 
nogal plichtmatige wijze. 

ln tegendeel, het is onmiskenbaar dat Bin La dens 
beroep op de Islam als rechtvaardiging van de moord 
op duizenden en de zelfmoord van de daders in de is
lamitische wereld aanzienlijke weerklank vindt. 

Hoe deze discrepantie te verklaren? Daarvoor 
moet je niet te rade gaan bij sommige Nederlandse 
universitaire islarriologen. Een dieptepunt in de pu
blieke discussie over het thema Islam, politiek en 
terrorisme registreerde ik in een uitzending van 
Radio I op 8 oktober, waar de als Islarnkenner aan
gekondigde Amsterdamse hoogleraar Peter van der 
Veer de vraag kreeg voorgelegd in hoeverre Bin La
dens pretentie dat hij de moslims in de wereld verte
genwoordigde steekhoudend was. Van der Veer be
antwoordde niet de vraag, maar deelde mee dat Bin 

Laden precies hetzelfde deed als George Bush als die 
beweerde dat hij namens het Westen sprak. Daarna 
bracht hij als zijn mening naar voren dat Bin Laden 
geheel en al een creatuur van de CIA was, een stel
ling waarvan hij niet was af te brengen door de jour
nalist Michael Stein, iemand die wei verstand van 
het Midden-Oosten heeft. 

Toch is Van der Veer geen uitzondering. Er be
staat bij vee! islamologen de neiging om de politick 
problematische kanten van de islam te verdoezelen. 
In de kern gaat het daarbij om het feit dat de Islam 
voor vee] gelovigen geen religie is die naasthet maat
schappelijk en politiek Leven bestaat, maar een leer 
die in tendentie juist het alleenvertoningsrecht voor 
politick en maatschappij opeist. 

Zo'n pretentie botst met de werkelijkheid zoals 
die zich voordoet aan de islamitische bewoners van 
de Arabische wereld. De 'fundamental istische' reac
tie komt neer op een 'des te erger voor de werke
lijkheid' en het projecteren van de schuld voor de 
stand van zaken op 'het Westen'. Kenmerkend is het 
veelgebruikte voorbeeld van de sancties tegen lrak 
en de slachtoffers die deze hebben geeist: nooit 
wordt aangevoerd dat deze het gevolg zijn van de 
nietsontziende wijze waarop Saddam Hoessein de 
eisen van de Verenigde Naties negeert en zichzelf 
verder verrijkt en bewapent ten koste van zijn eigen 
bevolking. 

De gemakzucht waarmee de eigen achterlijkheid 
en gebrek aan welvaart en democratic altijd maar 
weer kritiekloos aan 'het Westen' wordt toege
schreven, vormt de voedingsbodem van het islami
tisch terrorisme. Pas als het ongenoegen zich van 
deze bedwelming losmaakt en zich politiek mobili
seert tegen de bestaande regimes op basis van het 
streven naar rechtsstaat en democratic, pas dan is er 
hoop. 

BART TROMP 

Redacteur s &P 
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