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Inleiding 
Wilfried Derksen refereert, in zijn welkomstwoord, aan de vorige bijeenkomst in februari in Amsterdam. 
Nu is de oorlog gevoerd en over. Hoe moet er nu worden omgegaan met de vrede? Wat is de 
toekomst van Irak, het Midden-Oosten en van de internationale rechtsorde? 

Voorzitter 
Jan Hoekema, voorzitter van de avond, vertelt dat de avond in twee blokken is verdeeld. Na de 
toespraak van  Thom  de Graaf (namens de fractie van D66), zal het eerste deel over de nabije 
toekomst van Irak gaan. Het tweede deel van de avond gaat over de toekomst van de internationale 
rechtsorde. Hij introduceert de sprekers van het eerste gedeelte: 
1. Dick Leurdijk, bekend van radio/tv; instituut Clingendael; 
2. Hans Jansen, arabist; veel optredens in de kwestie Midden-Oosten en de kwestie Irak; 
De sprekers na de pauze zijn: 
1. Nico Schrijver, volkenrechtdeskundige en hoogleraar de vrije universiteit Amsterdam; 
2. Luc Teirlinck, Belgische ambassadeur (hij is momenteel nog onderweg naar Rotterdam); 
3. Thom  de Graaf 
De sprekers zullen na een korte inleiding van ongeveer vijf minuten, waarin ze geheel mogen 
uitspreken, kort met elkaar in discussie gaan, waarna een actieve discussie met de zaal plaats vindt. 

Toespraak  Thom  de Graaf  
Thom  de Graaf geeft een toespraak waarin hij duidelijk maakt wat de positie van de fractie is, ten 
aanzien van de oorlog. 

De fractie van D66 hikte aan tegen de positie van de Nederlandse regering, die niet bijdroeg aan de 
mogelijkheid van een gemeenschappelijke eenheid van de Europese Unie. In Europa is er geen 
gemeenschappelijke visie voor de bewaring van de internationale rechtsorde. Al vanaf september leek 
een splitsing bijna onvermijdelijk. 

Groot-Brittannië richtte zich op Amerika - waarschijnlijk omdat Amerika dominant is, het verstandig is 
om aansluiting bij Amerika te krijgen en het geluid over de Amerikanen tussen de oren te krijgen. 
Groot-Brittannië heeft nooit geprobeerd één Europese positie te bereiken. Frankrijk nam geen 
standpunt in en Duitsland was pertinent tegen. 

De fractie van D66 kon een eventueel optreden van Amerika tegen Irak niet uitsluiten (zoals SP en 
GroenLinks wel deden). De fractie heeft aangedrongen op een optreden via de VN. Bij resolutie 1441 
- de terugkeer van de wapeninspecteurs - heeft de fractie hen de ruimte gegeven. De resolutie gaf 
onvoldoende legitimatie voor een optreden van Amerika.  

Thom  de Graaf wijst op het onderscheid tussen het legaliteitsargument en het opportuniteitsargument: 
De fractie vond dat als er een optreden van Amerika zou komen, dat een legale grondslag moest 
hebben; de tweede resolutie van de Veiligheidsraad. In dat geval is het nodig dat er een stevig, 
internationaal draagvlak is, een multilaterale grondslag. Maar ook na Irak moet het internationale recht 
een rol kunnen blijven spelen. 

In het kader van opportuniteitsargument het volgende; de fractie vreesde voor: 
1. Humaniteit; 
2. Stabiliteit van de regio; 
3. Zou het broze proces verstenen of terugslaan in chaos? 
4. Terugslag in internationale alliantie tegen het terrorisme; 
5. Effecten van het unilaterale optreden voor de politieke verhoudingen; 
6. Opsplitsen EU; 
7. Breuk transatlantische landen; 
8. Breuk binnen VN. Hoe de breuk helen en zorgen voor internationale instituties die ordening 

hebben in wereldverhoudingen? 

Kan er in Irak een vreedzaam regime komen, met een democratische inslag? Is er eenheid onder de 
bevolking, die in een eigen staat kan leven? Welke rol heeft de internationale gemeenschap? Hoe 
wordt een interim regering van Iraki's samengesteld? Kan er een stabilisatiemacht komen met 
mandaat van de VN? Kan de VN een belangrijke rol spelen in het scheppen van orde in de chaos, ter 
voorbereiding op democratie? 
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Als er een mogelijkheid is tot Europese eenheid, dan is het een gemeenschappelijke Europese positie 
als het gaat om de rol van de VN in Irak.  Thom  de Graaf gaat ook aan tafel zitten, omdat er vanuit de 
zaal wellicht nog vragen zijn met betrekking tot het beleid van de fractie. 

Inleiding Hans Jansen 
Hans Jansen zal in zijn inleiding de situatie in het Midden-Oosten en met name Irak bespreken. 
Daarna gaat Dick Leurdijk verder in op het internationaal rechtelijke kader en de VN. 

Het Nederlandse standpunt was wél politieke steun geven, maar geen militaire steun. De anti-oorlog 
partijen zullen zich nu terecht generen. 

Er bestaat een algemene zorg dat de democratie voor de Irakezen moeilijk te begrijpen zal zijn. Dit is 
niet zo, want Irak heeft een goed onderwijssysteem en universiteiten. Vooral onder de machtigen zal 
de democratie niet begrepen worden. Sjallabi beperkt zich in zijn toespraak (op Al Jazeera) op een 
staat zonder geheime politie. 

Makia, de auteur van standaardwerken over Irak, heeft gerapporteerd over de bijeenkomsten met  
Garner.  In zijn verslagen staat dat de mensen elkaar begrijpen. Ze willen een staat, waarin de regering 
geen doodsoorzaak is. Dit besef is tot in zeer brede kringen doorgedrongen. Hierover hoeven wij niet 
te pessimistisch te zijn. 

Er zijn twee zaken waarover wel pessimisme zou moeten zijn: 
1. De boze ondemocratische buren (die tot reden zullen worden gebracht); 
2. De  'Stay-Behind-Forces'-strategie. 

Ad 1. Over de VN bestaat een typisch Europees optimisme, maar er zijn veel landen binnen de VN die 
er groot belang bij hebben als het in Irak een groot fiasco wordt. In dit geval kijkt Amerika wel uit voor 
het andere landen aanpakt. 

Amerika heeft graag gelijkgestemde democratische regimes. Maar de buren van Irak willen ook 
gelijkgestemde regimes houden, dat is voor hen het meest veilige voor de toekomst. Als je deze buren 
tot de VN toelaat, kunnen er akelige dingen gebeuren. 

Ad 2. De Baht-partij volgt deze strategie, getuige de vondsten van dozen met 650 miljoen dollar. Van 
de Stay-behindforces kunnen we nog veel last krijgen. Maar de Irakezen zullen dit risico graag nemen, 
omdat er enorme daling van de politieke sterfte zal zijn. 

Inleiding Dik Leurdijk 
Hij zal zich met name concentreren op de rol van de VN. 

De situatie in het naoorlogse Irak geeft twee (drie) grote problemen: 
1. De toekomst van Irak zelf; 
2. Wat zal er verder in de regio gebeuren? 
3. Wat zijn de Amerikanen überhaupt nog van plan in de internationale context? 

Het neoconservatieve denken in de VS is absoluut bepalend voor de internationale politieke 
verhoudingen. Daarover is in Nederland nog maar net de discussie begonnen. Een aparte 
bijeenkomst zou het rechtvaardigen om daar bij stil te staan. 

Als er weer een regering is in Nederland, zou het goed zijn als de Tweede Kamer met een eerste 
initiatief zou komen voor een debat over het neoconservatieve buitenlandbeleid van de regering Bush. 
Eén ding is duidelijk: met het einde van het regime is er sprake van een grote mate van onzekerheid. 
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De VS zijn de bepalende machtsfactor in Irak. Ze hebben voor zichzelf een 'roadmap' uitgestippeld ten 
aanzien van de toekomst van Irak: 
I Militaire fase: De Amerikanen hebben via militair bestuur controle over Irak. Generaal Tommy 

Franks voert het bewind en  Garner  oefent die uit. De Amerikanen hebben samen met Groot-
Brittannië de oorlog gevoerd, dus bepalen zij ook hoe het verder moet; 

2. Het op korte termijn oppakken van zoveel mogelijk van de 55 politieke en militaire leiders, heeft de 
prioriteit; 

3. Het zoeken naar massavernietigingswapens. De Amerikanen zullen pas weggaan als er op dat 
gebied geen gevaar meer bestaat vanuit Irak voor de regio. 

4. Het nadrukkelijk aansturen op het behoud van de territoriale integriteit van Irak. Elke ambitie van 
de Koerden op een eigen staat wordt weggenomen. 

5. Amerika stuurt aan op het tot stand brengen van nationale politieke dialoog. De Nassaria-
bijeenkomst is het begin van een hele serie gesprekken die bedoeld zijn om de politieke krachten 
in Irak te betrekken bij de huidige fase van de politieke en economische wederopbouw. Deze 
gesprekken moeten uitmonden in het instellen van een interim-authority.  

De Amerikanen zullen zich niet willen profileren als bezetters van Irak: 
I. In de eerste fase zijn de ambities van Amerika beperkt tot de controle over Irak; 
2. Zodra de omstandigheden rijp zijn, wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid overgedragen aan 

een 'interimauthority'; 
3. De finale fase is dat Irak op eigen benen komt te staan, op basis van een nieuw aangenomen 

grondwet en vrije, eerlijke verkiezingen. 

Het model van  'nation  building' voor wat betreft de inbreng van de internationale gemeenschap, zoals 
in Afghanistan, vindt nu navolging in Irak. 

Wat kan je van deze regering Bush nog meer verwachten? Het is van belang om terug te denken aan 
de officiële argumenten van het Witte Huis voor het begin van de militaire operatie in Irak: 
• Het 3e  argument was: De operatie is onderdeel van de strijd tegen het internationaal terrorisme; 
• Het 2e  argument was: De problematiek inzake de massavernietigingswapens; 
• Het 1e  argument was: De zorg van Amerika om het behoud van de nationale veiligheid. 

Dit dient als uitgangspunt voor elke verdere beschouwing over de Amerikaanse buitenlandse politiek 
(zeker in de periode tot de eerstvolgende verkiezingen - nov. 2004). Tot 20 januari 2005 wordt de 
Amerikaanse buitenlandse politiek bepaald door de zorg om de eigen nationale veiligheid. Dit is de 
link tussen de strijd tegen het internationale terrorisme en de pogingen om verspreiding van de 
massavernietigingswapens tegen te gaan. 

Vragen aan sprekers (gesteld door Jan Hoekema) 
Vraag aan  Thom  de Graaf: Je was tegen de oorlog, maar voor de overwinning.  
Thom  de Graaf vindt dit een rare argumentatie om iemand tegen te werpen. Je kan op hele goede 
gronden grote aarzelingen hebben bij dit optreden vanwege de mogelijke gevolgen. Als er dan wel 
een optreden komt, dan verwacht niemand dat  Thom  de Graaf stiekem zit te hopen op een 
overwinning van Sadam Hoessein op de Amerikanen. Toch houdt hij zijn zorgen. Hij is blij dat het een 
kortdurende oorlog blijkt te zijn geweest, hoewel het aantal slachtoffers aan Irakese zijde waarschijnlijk 
heel hoog is. Het heeft niet geleid tot een onmogelijke stadsguerrilla oorlog. Het zou raar zijn als hij 
niet - met velen - blij zou zijn dat het weliswaar vernietigend is geweest, maar vooral ook snel 
afgelopen is. 

Vraag aan Hans Jansen: Zijn de sji'itische demonstraties tegen de Amerikaanse aanwezigheid en het 
vermoorden van een religieuze leider die van Engeland naar Irak kwam, geen tekenen van de grote 
mate van instabiliteit van het naoorlogse Irak? Lopen de Amerikanen niet het risico een soort 
veelkoppig monster te creëren? (na het afhakken van een kop, komt er een andere kop op; wellicht 
een veel fundamentalistischer, religieuzer, niet-regulier Irak) 
Tot op heden zeggen de sji'ieten dat ze goed begrijpen dat er geen 'ayatollahregering' kan worden 
samengesteld. Ze zijn zich pijnlijk bewust van het feit dat ze niet alleen zijn in Irak. Zij hebben de 
meest simpele religieuze manifestaties niet mogen uitvoeren en vieren. Natuurlijk zullen er onder hen 
mensen zijn die een 'ayatollahdictatuur' voorstaan, maar wanneer er een gezonde meerderheid is 
voor een normalisering en democratisering - gesteund door Amerika - komt het wel voor elkaar, al is 
dat niet zonder kleerscheuren; maar dat komt ook in Nederland voor. 
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Vraag aan Dik Leurdijk: Zit erin het Amerikaanse denken geen contradictie: naarmate van de link van 
de zorg voor de eigen veiligheid, de bewezen banden van Irak met het internationaal terrorisme en de 
massavernietigingswapens, minder bewijzen zijn gevonden; is daarmee de Amerikaanse agenda 
eigenlijk stilletjes verschoven naar de zogenaamde regimechange. Hiermee is het neoconservatieve 
denken in de plaats gekomen van de eigen veiligheid - wat de voornaamste reden was voor het 
optreden van de Amerikanen in Irak. 
Dick Leurdijk wijst erop dat hij niet als representant van de regering Bush aanwezig is. Als Amerika er 
van uitgaat dat er op twee punten een link is - tussen het regime in Bagdad en het internationale 
terrorisme enerzijds en tussen het regime en de verspreiding van massavernietigingswapens 
anderzijds - dan moet Amerika ook op dat punt met de bewijsvoering komen. De Amerikanen roepen 
over zichzelf de bewijslast af. Wat kan er nu door de Amerikanen gevonden worden? Er is een grote 
mate van consensus dat de Amerikanen niet overtuigend hebben aangetoond dat er sprake zou zijn 
van Irakese betrokkenheid bij 11 september en dat Irak de beschikking heeft over 
massavernietigingswapens en nog volop werkzaam zou zijn in die sferen. 

In de huidige fase zullen de Amerikanen natuurlijk gebruik maken van deze omstandigheid om juist op 
die beide punten bewijzen te zoeken. Hoe zal deze speurtocht zich verhouden tot de eventuele 
terugkeer van de VN-wapeninspecteurs. Want hoe geloofwaardig is het door de Amerikanen naar 
voren te brengen bewijsmateriaal? Daarom verdient het de voorkeur dat uiteindelijk ook de VN-
wapeninspecteurs alsnog de kans krijgen om hun klus af te ronden. 

Eén van de doelstellingen van de terugkeer was het verifiëren van de eisen van de VN-veiligheidsraad 
met betrekking tot het bezit aan massavernietigingswapens in Irak. Het is aan de VN-veiligheidsraad 
om vast te stellen of Irak heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de resolutie 687 
(aan het eind van de golfoorlog). Dan kan er ook een punt gezet worden achter de bemoeienissen van 
de VN-veiligheidsraad met betrekking tot de relatie tussen Irak en Koeweit. 

Reactie: Hans Jansen twijfelt er niet aan dat de aanslagen op het WTC in 1993 onder leiding stonden 
van de Irakees Ramsy Youssuf. De aanslagen in 2001 stonden onder leiding van een neef, van 
Koeweitse komaf, in handen van de Irakese autoriteit. Het is raadzaam te wachten op de bewijzen dat 
ook de aanslagen van 11 september door Irak zijn gepleegd. 

Discussie met de zaal 
Zaal: De stelligheid van Hans Jansen over de banden tussen Irak en het WTC wekt verbazing. 
Hans Jansen: Irak heeft een aantal aanslagen gepleegd tegen Amerika. En heel algemeen redeneert 
Amerika waarschijnlijk als volgt: Het Midden-Oosten wordt geregeerd door dictators, deze dictators 
kweken onder de eigen bevolking aanhang voor Al-Qaida. Dat geeft een hoop gedonder en dat moet 
afgelopen zijn. We beginnen met de ergste, met Irak. Deze redenering zou je niet makkelijk naar 
buiten brengen, maar als je brieven leest van beleidsmakers, dan ontstaat dit beeld wel. 

Zaal: (Koerdische Nederlander) 
1. Wat mag de internationale rechtsorde? 
2. Een land dat 35 jaar kapot gemaakt is door het regime van Saddam Hoessein, kan je niet het 

democratiseringsproces in een halfjaar tijd opleggen. 
3. Vraag aan Leurdijk: Kun je Irak vergelijken met Afghanistan? 

Adi  Thom  de Graaf: De werkelijkheid heeft te maken met wat wel en niet kan. Het concept dat 
internationale organisaties (m.n. VN) een bovenstatelijke rol kunnen vervullen in de verspreiding en de 
instandhouding van het internationale recht, lijkt een Europese opvatting te zijn. Deze opvatting wordt 
niet meer wereldwijd ondersteund. Bij Amerika heeft het te maken met het nationaal belang en de 
dominantie, zowel economisch als militair. 

Er wordt niet meer gepoogd internationale allianties op te bouwen met gebruikmaking van 
internationale organisaties. Europa is als betrekkelijk irrelevant verklaard. Europa heeft het daar ook 
deels naar gemaakt, De Amerikanen hebben laten zien dat de VN buitengewoon boeiend zijn als zij 
kunnen dienen als instrument voor de Amerikaanse buitenlandse politiek. En zo niet, dan heeft het 
geen enkele waarde. 
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Ad2 Hans Jansen: Het Noorden van Irak waar de Koerden een betrekkelijk rustig leven hebben geleid, 
is een voorbeeld voor de rest van het Midden-Oosten. De Koerden rekenen niet op zelfstandigheid. 
Het zal niet makkelijk gaan, als in Nederland het vormen van de regering al moeilijk gaat, dan zal het 
daar zeker moeilijk zijn. De Amerikaanse beleidsmakers zien de risico's wel goed in en zullen op de 
achtergrond vast dreigend aanwezig. Dat lijkt Hans Jansen alleen maar goed voor de regio. 

Ad3 Dick Leurdijk: Wat is de rol van internationale gemeenschap bij de ontwikkelingen in Irak? Op dit 
moment is er een situatie waarin de Amerikanen zeer dominant de controle uitoefenen over Irak. 
Welke ruimte is er nog voor een internationale organisatie als de VN? Bush en  Blair  zagen een vitale 
rol voor VN weggelegd in de toekomst van Irak, maar gaven daaraan geen verdere invulling. 

Dick Leurdijk heeft geen parallel getrokken tussen Afghanistan en Irak, maar beschreven hoe de 
internationale gemeenschap betrokken is bij de ontwikkelingen in Afghanistan (na de val van het bin-
Ladenregime) en de ontwikkelingen in Irak (na de val van Saddam Hoessein). Er is natuurlijk ook 
sprake van verschillen, maar het ging erom te benadrukken dat er wel degelijk ruimte was voor een 
actieve betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen in Irak. 

Vraag uit de zaal (Afghaan) aan Leurdijk: 
1. De gematigde moslim heeft 80% van het vertrouwen verloren in de VS. De VS wordt gezien als 

christelijke fundamentalisten die de Islam wel degelijk willen beschadigen. Het wordt voor de 
progressieve moslim steeds moeilijker dit aan andere moslims uit te leggen. 

2. Er is net geen fiasco ontstaan in Afghanistan, maar het is wel een puinhoop. Het gaat in Irak ook 
die kant op. 

Dick Leurdijk: De VS bevinden zich, wat Irak betreft, in een hopeloze situatie. Ze hebben zich 
gemanoeuvreerd in een positie waarin ze de controle willen uitoefenen over Irak. Dat betekent dat 
wanneer je die politieke doelstellingen aan het implementeren bent, je meteen tussen twee vuren zit: 
1. Het vuur van politieke krachten dat zich aftekent in Irak (zowel binnenlands als buitenlands) 
2. Het vuur van de rest van de internationale gemeenschap (m.n. Frankrijk en Rusland). 

Is er gelet op deze situatie nog ruimte voor een alternatief van de VN? Het perspectief is niet meteen 
vertrouwenwekkend, maar wat is dan het alternatief? Als de VS nu al een omstreden rol spelen en de 
VN worden vanwege de opstelling in Afghanistan niet gezien als een reëel alternatief, wat rest er dan 
nog voor de internationale gemeenschap? 

Zaal: Hier wordt over het algemeen een positief beeld van de VS gecreëerd en de rol die zij spelen. 
Waar komt dit vandaan alsje kijkt dat: 
• De VN worden buitengesloten; 
• Het strafhof niet wordt ondertekend; 
• Het Kyoto-protocol niet wordt ondertekend. 

Aan alle kanten worden verdragen opgezegd of niet ondertekend. Als de democratie werkelijk zo hoog 
in het vaandel staat bij de VS, dan zou de geschiedenis er toch iets rooskleuriger uit moeten zien om 
een rooskleuriger toekomst te krijgen. 

Reactie: Dick Leurdijk is helemaal niet zo positief over de VS. Hij heeft allerlei vragen opgeroepen 
over de drijfveer van VS als het gaat om de aanval op Irak. 

De drie fasen die Leurdijk in zijn inleiding aanhield zijn niet zijn fasering, dat is het perspectief 
waarmee de VS hun positie aan het afbakenen zijn in Irak. Het is goed voor ons om dat perspectief te 
begrijpen. De VS roepen met het aansturen van die rol ook allerlei vragen over zich af, inzake de 
politieke geloofwaardigheid van dat model. 

Daarom wil hij graag aansturen op de VN als alternatief. Dat roept onder meer de volgende vragen op: 
Wat voor soort troepenmacht moet dat worden? Met welk mandaat op basis van welke resoluties van 
de Veiligheidsraad? Met welke bevoegdheden gaan de militairen erheen? ....  etc.  
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Zaal: vraag aan Hans Jansen: 
1. Onderschat u niet de nationalistische gevoelens die bij bepaalde clans in Irak bestaan en die 

wellicht toch zullen groeien. En in welk verband brengt u dat met (bestaande) instituties die er wel 
of niet zijn. 

2. Welke rol gaat de olie spelen in het democratiseringsproces? 

Hans Jansen: 
Ad2. De olie zal de wederopbouw van Irak financieren. De olie moet niet weer in handen komen van 
de dictator. 
Adi. Wij, in Europa hebben de grootste argwaan jegens een land dat politiek verdeeld is. Die argwaan 
komt voort uit machteloosheid. Er zijn trouwens wel degelijk Amerikaanse nota's over de toekomst van 
Irak. Het is onverantwoordelijk om te doen alsof de Amerikaanse beleidsmakers daar niet goed en 
grondig over hebben nagedacht. Natuurlijk bestaan er gevoeligheden tussen clans, het zou idioot zijn 
als dat niet zo was 

Vraag van  Thom  de Graaf aan Hans Jansen: Wat is de kans voor een land als Irak - wat ooit een land 
is geworden, omdat koloniale landen dat zo hebben getekend, waarin nooit de kans is geweest de 
volken tot een eenheid te smeden - als daar een democratie wordt geïntroduceerd? Zou dat echt zo 
kunnen werken? De geschiedenis van veel gekoloniseerde landen leert dat het nog nooit gelukt is. 
Hans Jansen: De kans is groot dat het wel lukt, om twee reden: 
1. De Irakezen zijn wel degelijk tot een eenheid gesmeed, namelijk door Saddam Hoessein; 

weliswaar een onaangename en bloedige, maar het is wel een eenheid. Wat de Irakezen verbindt 
is dat ze te lijden hebben gehad onder Saddam Hoessein; 

2. Saddam heeft behalve dat hij een krankzinnige Ceaucescu was, ook het land gemoderniseerd; 
meer dan welk ander Arabisch land ook. 

Er zijn duizenden Irakezen die in het buitenland gestudeerd hebben. De universiteiten zijn ook in de 
zwartste dagen van het regime, normale universiteiten gebleven. Het is niet te begrijpen dat 
Nederlanders de Irakezen de kans op democratie willen ontnemen onder het motto; wat goed is voor 
ons is niet goed voor onze minderen. 

Zaal: Krijgen we in Irak een soort verzuilde samenleving? Komt er een onideologische of een 
ideologische democratie? 
Hans Jansen: Er wordt door Amerikaanse beleidsmakers meestal gedacht aan een vorm van 
federalisering, met grote districten (ongeveer zoals ze er nu ook zijn). Ze schrijven niet in detail voor 
waaraan voldaan moet worden. In grote lijnen moet er een regime komen, zonder geheime dienst en 
waarin een zekere openheid mogelijk is. Daar zullen niet veel Irakezen tegen zijn. 

Zaal: Hoe gaat de meneer uit Koerdistan het doen? 
Koerdische Nederlander: Zijn moeder zei dat ze een tuinder krijgen in Irak. Een democratisch proces 
zonder economische onafhankelijkheid kun je wel vergeten. 

Zaal: (Koerdische Irakees) Voor Koerden is het een opluchting dat Saddam weg is. Waarom gunt 
Nederland zichzelf vrijheid en Irak niet? Zolang Rusland in de VN is, krijgen we nooit een echte VN. 
Rusland had en heeft goede banden met Saddam Hoessein en alle dictators in het Midden-Oosten. 
Als we de stemming van VN (zonder Veto) hadden afgewacht, was Saddam Hoessein aan de macht 
gebleven.  

Thom  de Graaf sprak zojuist over de slachtoffers van de oorlog. Als Saddam Hoessein maar een 
week langer aan de macht was geweest, waren er nog veel meer slachtoffers gevallen. Slachtoffers 
van de chemische wapens wonen nu ook in Amsterdam. U kunt gaan controleren of de chemische 
wapens wel of niet gebruikt zijn in 1988. Wij hebben de bewijzen. 

De chemische wapens zijn enkele weken voor de oorlog via grondgebied overgebracht naar Syrië. De 
zwager van Saddam Hoessein en de ex-minister van buitenlandse zaken van Irak en de buurlanden 
zullen aan de Amerikanen bewijzen dat de chemische wapens er waren. De Koerden zijn voor een 
federatief, verenigd Irak. De oorlog is een bevrijding, want wie er ook aan de macht komt, er zullen 
geen chemische wapens meer worden ingezet en de deportatie van de arabieren is ten einde. 
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Reactie  Thom  de Graaf: 
Er is geen groot land zonder enige belangen, ook in die regio. Economische belangen, algemene 
veiligheidsbelangen, olie; buitenlandse politiek is niet belangenvrij en ook niet alleen maar idealistisch 
Er zijn hele grote misdrijven gepleegd. 

De vraag die opnieuw moet worden gesteld: Wanneer is het moment bereikt dat er moet worden 
ingegrepen en onder welke voorwaarden kan dat? Niemand zal vinden dat er tegelijkertijd tegen alle 
dictaturen van de wereld moet worden opgetreden door democratieën. Dat is niet te managen; 
daarnaast is de wereld dan pas echt in gevaar. 

Daarom is de internationale gemeenschap zo belangrijk, dat is het bezwaar tegen de doctrine van 
Amerika. Want dan is het de keuze van één dominant land dat bepaalt of en wanneer er wordt 
ingegrepen. Er zijn ook landen waar Amerika niet zal ingrijpen, terwijl ook daar de mensenrechten op 
grote schaal worden geschonden. Is er een internationaal criterium te ontwikkelen waarlangs de brede 
internationale gemeenschap kan bepalen wanneer wel en niet ingrijpen gerechtvaardigd is? 

In verband met de dringende tijd, is er geen pauze. Het tweede deel vangt direct aan. 

Introductie Luc Teirlinck en Nico Schrijver  
Thom  de Graaf blijft erbij zitten. De sprekers van het tweede gedeelte zijn: 
• Luc Teirlinck, ambassadeur van België. 
• Nico Schrijver, prominent hoogleraar Volkenrecht aan de VU van Amsterdam. Hij schreef een 

goed stuk, medio Maart, in NRC-handelsblad, waartegen Paul Scheffer te hoop liep, over het al 
dan niet dynamische, statische karakter van het internationale recht. En de grenzen die het 
internationale recht en ook de veiligheidsraad stelden aan het optreden van Amerika in Irak. 

Er volgt een korte inleiding van de drie sprekers over met name de internationale rechtsorde. 

Nico Schrijver  
Thom  de Graaf heeft uitstekende kamervragen gesteld. Nico Schrijver betreurt het standpunt van de 
regering: dat een tweede resolutie niet noodzakelijk, maar wel heel erg wenselijk was. Hij had liever 
gehad dat Nederland zich wat meer door de zuider- en oosterburen had laten inspireren. Hij is blij dat 
er na decennia van oorlogen en onderdrukkingen, eindelijk vrede en vrijheid lijkt te komen voor de 
Irakese bevolking. 

De oorlog winnen is één ding, de vrede winnen is nog een heel andere zaak. We moeten niet 
onderschatten voor welke enorme uitdagingen we nog komen te staan. We moeten oppassen dat we 
geen centrale rol voor de VN gaan opeisen en dat we geen zaken bedenken voor de VN die de 
organisatie niet aankan. Denk aan het falen van de VN in hele moeilijke situaties als Rwanda, Somalië 
en Srebrenica. 

Nico Schrijver roept ook het goede rapport van de VN (commissie Brahimi) in herinnering, waarin 
staat: 'Stap niet te snel in onvoldoende of niet-voorbereide moeilijke avonturen. Kom met een robuust 
mandaat'. Dat is ook door de commissie Bakker en later door de parlementaire enquête Srebrenica 
onder woorden gebracht. 

Er wordt nu door Fransen, Russen, Duitsers en ook wel door de Nederlandse regering gezegd dat de 
VN de centrale rol moeten gaan spelen. Dat moetje kwalificeren: 
• Een internationale stabilisatiemacht, om vrede en veiligheid te verzekeren, zit er in het komende 

halfjaar absoluut niet in. Daar zijn de Britten en Amerikanen voor nodig. 
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Omgekeerd denken de Britten en Amerikanen veel te makkelijk over de uitdagingen die de 
naoorlogse vredesopbouw met zich meebrengt. Daar kan de VN - met de ervaring in Cambodja, 
Oost-Timor, Namibië, Afghanistan - een heel belangrijke rol spelen: 
• Het opsporen van landmijnen; 
• Herstel van openbare voorzieningen; 
• Het, op gedisciplineerde wijze, op gang brengen van het onderwijs; 
• Het aanpassen en opnieuw uitvaardigen van wetgeving; 
+ Organisatie van een onafhankelijke rechtelijke macht; 
• En uiteindelijk de organisatie van vrije verkiezingen. 

Het is heel belangrijk dat de VN zelf een heel onafhankelijke rol gaat spelen. Het is nu al te 
gemakkelijk om in Washington en in mindere mate in Londen te gaan bedelen om een rol(letje) voor 
de VN. De VN moet oppassen dat ze geen onderaannemer van de VS wordt. 

Nico Schrijver is bezorgd over de schurkenstaat-doctrine. Als je dit los ziet van het gebruik van 
massavernietigingswapens, zelfverdediging en terrorismebestrijding; en de militair machtige landen 
zullen tegen zogenaamde schurkenstaten geweld willen gebruiken, dan zullen we één van de meest 
fundamentele regels die zich (na bittere lessen) in de vorige eeuw tot hard recht hebben ontwikkeld, 
boter zacht maken: 
• De uitholling van het geweldverbod; 
• De uitholling van de plicht tot vreedzame geschillenbeslechting 
Dan bestaat de kans dat er een herwaardering ontstaat in de internationale betrekkingen voor de rol 
van militair geweld. 

Enkele punten inzake de rechtsorde: 
• De olie: daarvoor moet een rol voor de VN worden weggelegd, juist ook om te bewijzen dat deze 

oorlog niet om de olie ging. Eén van de heel fundamentele rechtsontwikkelingen van na 1945 is 
dat een nieuwe staat zelf moet kunnen beschikken over zijn natuurlijke hulpbronnen. 

• De berechting: Een internationaal straftribunaal (a Ia Rwanda) is niet goed voor Irak. Dat is 
moeilijk. We zitten in de VN langzamerhand in een nieuwe fase, de fase van de 
geïnternationaliseerde tribunalen (zoals Kosovo, Sierra Leone). Een geheel Irakees tribunaal is 
niet mogelijk, omdat de rechtelijke macht te lang een verlengstuk van de dictatuur is geweest. De 
goede Irakese juristen in het buitenland zijn te lang weggeweest. 

Een gemengd tribunaal, met een meerderheid van Irakezen met een sterk internationaal randje, 
zal het beste zijn om de 55 belangrijkste personen voor het gerecht te brengen. Dat is niet alleen 
nodig om hen te straffen, maar ook vanwege waarheidsvinding en nationale verzoening. In 
aanvulling op de rechtelijke procedure zal ook eens gekeken moeten worden naar de aanvullende 
rol van VN-mensenrechtenrapporteurs of mensenrechtenwaarnemers en misschien een nationale 
waarheids- of verzoeningscommissie a Ia Chili, Nigeria en Zuid-Afrika. 

Luc Teirlinck 
We zouden moeten nagaan in welke mate we met de internationale rechtsorde, of het behoud ervan, 
kunnen terug keren naar een multilateraal stelsel. De versmelting van unilateralisme, preventief militair 
optreden en ideologische export heeft meer dan ooit het multilaterale stelsel onder druk gezet. En het 
heeft in Europa voor sterke verdeeldheid gezorgd. Op welke manier kunnen wij de VS naar het 
multilaterale stelsel terugloodsen? 

Na de oorlog in Irak is het duidelijk dat de unilateralisten een slag hebben gewonnen. Met een coalitie 
van 'Vrienden voor het ogenblik' en buiten de gevestigde instellingen, hebben de VS hun wil kunnen 
opleggen en opdringen. Ook in de onmiddellijke naoorlogse periode zal deze methode schijnbaar de 
voorkeur genieten. 
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Om de gevolgen hiervan in te schatten, is het goed stil te staan bij de oorzaken ervan: 
Er is bij de regering Bush een versmelting opgetreden van drie elementen, die elk afzonderlijk al lang 
in het Amerikaanse buitenlandbeleid bestonden: 
1. De (in de laatste jaren toegenomen) ergernis over bondgenoten die willen meebeslissen, zonder 

te delen in de lasten, is niet nieuw. Ook in de Golfoorlog was er de optie om buiten de 
veiligheidsraad om te opereren; 

2. De beschikbaarheid van een sterk militair instrument, dat de illusie opwekt dat met militaire macht 
heel wat geregeld kan worden. De koppeling tussen wapenmacht en preventieve oorlogvoering is 
nieuw. Bij de ontwikkeling van deze doctrine werden de NAVO-bondgenoten nooit betrokken; 

3. De ideologische lading van  right  and wrong' werd vanuit de nieuwe republikeinse achterban van 
George Bush sterk aangezwengeld. De oude republikeinse realisten zijn niet langer aan zet in 
Washington. 

Ad3. Dit element zet zich sterker dan ooit door, om twee redenen: 
1. De val van de muur; waarbij de gemeenschappelijke discipline tussen Amerika en Europa op de 

helling werd gezet. Dit was al zichtbaar tijdens de regering  Clinton  toen de VS moeilijk bij 
Joegoslavië te betrekken waren. 

2. De aanslag van 11 september, heeft het gevoel van kwetsbaarheid van de VS aan het licht 
gebracht. Daardoor werd de 'Bush-boodschap' erg populair in de VS. 

Tegenwoordig wordt het Vietnam-syndroom door deze gebeurtenissen overschaduwd. 

De gevolgen van deze unilateralistische ontwikkelingen werken door in allerlei richtingen. Er zijn drie 
effecten te noemen: 
t De VN en de NAVO lopen het risico dat ze geïnstrumentaliseerd worden: 
2. Beide organisaties worden slechts aangesproken indien het Amerika uit komt. Met de 

veiligheidsraad als het kan, zonder de veiligheidsraad als het moet en nu lijkt dat ook met de 
NAVO het geval te zijn; 

3. Beide organisaties worden als  toolboxes  beschouwd. Dankzij de NAVO zijn er interoperabele 
vrienden te vinden. De VN heeft de juiste deskundigheid ter beschikking om humanitaire hulp aan 
vluchtelingen te bieden. 

De instrumentalisering roept vragen en reacties op. Achter de Amerikaanse politiek voor een Vrije 
hand, een vrij optreden, schuilt een herverdeling van de macht. De VS beweert dat ze hun overmacht 
niet zullen gebruiken 'to  right  te  wrongs  of  the world'.  De andere grootmachten vrezen dat Amerika de 
overmacht in almacht wil omzetten. 

Het Verenigd Koninkrijk probeert de VS te beïnvloeden door zich bij hen aan te sluiten. En landen 
zoals Frankrijk, Duitland en Rusland proberen de VS te beïnvloeden door een tegenwicht te vormen. 
De macht van Amerika zal door de andere grootmachten alleen aanvaard worden als zij ingebed 
wordt in de multilaterale organisatie, de VN. Het debat tussen hen zal over deze aanvaarding gaan. 

De kleinere landen (zoals België en Nederland) voelen dat hun wereld een stuk minder voorspelbaar 
is geworden. Zij hebben alleen de keuze zich aan te sluiten bij een grootmacht, of afzijdig te blijven. 
Indien zij afzijdig blijven, zullen ze beschuldigd kunnen worden dat ze niet Atlantisch zijn, of van 
irrelevante waarde zijn. 

Dit heeft invloed zijn op de Europese integratie. Het is duidelijk dat Europa het Europese defensie- en 
veiligheidsbeleid moet uitbouwen. In de conventie liggen stukken ten aanzien van dit onderwerp op 
tafel. 

De Europese en andere landen zullen zich de komende weken en maanden bezighouden met de 
vragen: 
1. Hoe kunnen wij de VS terugloodsen in zogenaamde 'multilaterale wateren'? 
2. Hoe kunnen we voorkomen dat de zogenaamde unilateralisten nog meer macht verwerven? 

Dit kunnen we waarschijnlijk voor elkaar krijgen door bewijs te leveren dat de VS er voordeel bij heeft 
zich weer in te bedden in een multilateraal systeem (hoewel dat makkelijker gezegd is dan gedaan). 
Dat betekent dat de VN en de Veiligheidsraad voor de VS iets productiefs moeten opleveren. 
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Hopelijk zal dat de slotsom zijn van het aangaande debat over de (centrale of hoofd-)rol voor de VN in 
Irak. Als dat bewijs geleverd wordt, ontstaat wellicht het draagvlak om de VS op termijn opnieuw te 
verzoenen met de VN. Het probleem van de VN repeteert zich in de NAVO. 

Zouden wij niet binnen de Atlantische alliantie en de NAVO moeten streven naar de uitwerking van 
een soort Europese Consensus? Om de Europese standpunten beter te verdedigen. We stellen ons 
dikwijls verdeeld op ten opzichte van de VS. 

1. In de komende maanden moeten wij naar de VS argumenten uitbouwen, om hen ervan te 
overtuigen dat de korte-termijn-voordelen van de vrije hand in het internationale optreden op de 
langere termijn ongedaan gemaakt kunnen worden; 

2. Wij moeten de VS overtuigen dat wisselende coalities en de instrumentalisering van landen en 
organisaties frustraties en tegenwerpende krachten zal blijven oproepen. Getuige de Europese 
publieke opinie over het optreden van de VS. Op een dag zullen de  toolboxes  (met betrekking tot 
de NAVO en de VN) leeg kunnen zijn; 

3. De Amerikaanse  Coalition  of  the Willing  leidt onvermijdelijk tot internationale legitimiteits- en 
legaliteitsproblemen. Dit is nu al het geval en zal zich waarschijnlijk in de toekomst herhalen. De 
VS mogen dan wel sterk genoeg zijn om dit naast zich neer te leggen, maar de Amerikaanse 
publieke opinie - met haar moraliserende invalshoeken - zal vroeg of laat hierin meeklinken; 

4. We moeten de VS wijzen op alle gevaren van het slechte voorbeeld dat zij geven aan andere 
landen, onder andere met hun preventieve oorlog. Moskou was er snel bij om de 11e  september te 
instrumentaliseren in Tsjetsjenië. En New  Delhi  speelde - tot voor kort - met de gedachte om 
preventief op te treden tegen Pakistan. 

Kortom Europa heeft er alle belang bij om: 
• De VS te overtuigen af te wijken van dit unilateralisme; 
• De VS terug te loodsen naar multilaterale wateren; 
• De VS te overtuigen dat deze terugkeer ook voor hen van belang is. 

Deze prijs zullen de Europeanen moeten betalen. Het wordt een lange en moeilijke strijd.  

Thom  de Graaf 
De Belgische ambassadeur sprak over de Amerikaanse moralistische politiek van  'right  or wrong'.  
Thom  de Graaf waagt het te betwijfelen of deze politiek daadwerkelijk de inzet is van de huidige 
regering van Amerika. Er is heel veel onrecht, wat ook door Amerika wordt onderkend en erkend, 
maar dat is nog geen reden om daadwerkelijk in te grijpen. We moeten meer kijken naar de 
Amerikaanse interpretatie van de mogelijke inbreuk op directe Amerikaanse belangen. 

Het probleem is dat de internationale rechtsorde niet zonder Amerika kan, maar ook niet alleen door 
Amerika kan worden afgedwongen: 
1. Niet zonder: omdat Amerika de resources heeft en de wil om de middelen in te zetten, met Groot-

Brittannië als hulpje. Er is geen andere macht die daartoe in staat is, Europa al helemaal niet. 
2. Het kan ook niet alleen door Amerika, omdat een opgelegde pax-americana - in welke regio dan 

ook - zonder voldoende draagvlak in die regio en de internationale gemeenschap, nooit een 
beklijvend effect kan hebben. 

Als je spreekt over de internationale gemeenschap is het fictie om daarbij aan alle staten te denken. 
Watje vooral nodig hebt zijn: 
1. De grote landen. Zij hebben niet voor niets hun eigen positie in de Veiligheidsraad. Hierin moet 

ook door Amerika worden geïnvesteerd om geen tegenstellingen te creëren die niet per se 
noodzakelijk zijn. 

2. De kleine landen; liefst niet vanuit bepaalde regio's. 
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De Veiligheidsraad is er voornamelijk om vrede te brengen in al die verschillende regio's en onder al 
die verschillende religies die er op de wereld zijn. Je kunt je niet op één regio focussen. Het roept 
grote vragen over de geloofwaardigheid en doelstellingen van landen op als de ene dictator wel wordt 
aangevallen en de andere met rust wordt gelaten; de genocide in Afrika niet wordt bejegend met 
internationaal optreden en in een andere regio - waar het ofwel makkelijker is of er meer belangen 
zijn - wel wordt opgetreden. 

We moeten er - zoals Luc Teirlinck al zei - alles aan doen om de VS terug te brengen bij het 
multilateralisme. Maar het is bijzonder moeilijk om dat te bewerkstelligen tegenover het eigen gelijk 
van de huidige Amerikaanse administratie. Irak heeft hen eerder bevestigd in de standpunten dan dat 
ze zijn gaan twijfelen. Irak is uiteindelijk een afgedwongen succes, maar het is een succes. 

Het kan ook niet door een anti-Amerikaanse inzet te kiezen. Het kan ook niet door een Europese 
eenheid te smeden op buitenlandse defensiepolitiek, uit anti-Amerikaans sentiment. Dit dreigt de 
boventoon te gaan voeren. Het kan ook niet door op een onjuist getimed moment een bijeenkomst te 
beleggen over Europese defensie-initiatieven, waarvan je van tevoren weet dat in elk geval de 
Engelsen, een buitengewoon belangrijke component in de Europese defensie-eenheid, er niet bij 
zullen zijn. 

Wat wel nodig is: 
1. Het streven naar een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid met een 

gekwalificeerde besluitvorming in die zogenaamde tweede pijler die we nu nog hebben. De 
Nederlandse regering geeft daar te weinig impulsen aan. Het beleid van de Nederlandse regering 
is überhaupt te weinig Europees en te bang om initiatieven te nemen. 

2. De keuze maken om daadwerkelijk een Europese defensie te creëren die een alternatief kan zijn 
voor afhankelijkheid van Amerika wanneer het komt tot internationaal optreden. We hebben 
natuurlijk weinig gezag in Amerika als zij zich realiseren dat elke keer als wij in Europa een 
probleem hebben, zij moeten komen helpen, omdat we dat zelf niet kunnen,  

Thom  de Graaf is voorstander van de stabilisatiemacht. Het hoeft niet per se een totale VN-operatie te 
zijn. Het is van groot belang voor de regio en voor de acceptatie, dat de stabilisatiemacht niet uit 
Amerikanen en Engelsen bestaat. Maar dat er door heel veel landen een bijdrage wordt geleverd, 
zeker door kleinere landen die een minder zware politieke rol vervullen. Als er maar een mandaat van 
de VN onder ligt.  

Thom  de Graaf onderschrijft het idee van Nico Schrijver om te kiezen voor een gemengd model van 
het tribunaal, wat ook in de regio zelf moet plaats vinden; bij voorkeur in Irak zelf. 

Vragen gesteld door Jan Hoekema 
Sta jij,  Nico Schrijver, nog achter je artikel van vier weken geleden? Of denk je inmiddels als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan? Het volkenrecht heeft kennelijk grote 
schokkende gebeurtenissen nodig waarna we in die verwarring en die chaos toch weer een stapje 
verder komen. 
Ja, hij staat nog achter zijn artikel 'Volkenrecht komt niet uit de loop van een geweer'. In dat artikel 
heeft Nico Schrijver proberen aan te geven dat volkenrecht niet statisch is, maar voortdurend in 
beweging. Dat wil niet zeggen datje moet gaan marchanderen met basisuitgangspunten. Je moet er 
wel oog voor hebben dat in 2003 en vijftien jaar na de Koude Oorlog er voetje voor voetje een 
rechtsontwikkeling gaande is die bijvoorbeeld ingrijpen tegen dictators meer en meer mogelijk maakt, 
liefst niet met militaire middelen. Dat laatste wordt ook in de toekomst niet uitgesloten. Echter, er zijn 
de laatste jaren zoveel mechanismen ontwikkeld die het leven van dictators zuur maken. 

De straftribunalen zijn een ander voorbeeld. Dat is een hele recente, fantastische ontwikkeling die nog 
maar in 1992 in gang gezet, voortbouwend op Neurenberg en Tokio. Dat moet uit de internationale 
gemeenschap voortkomen. Evenals  Thom  de Graaf vindt Nico Schrijver dat het niet alleen de militair-
machtigen en de grote landen kunnen zijn, het is ook van groot belang om daar kleinere landen bij te 
betrekken, uit alle regio's. Vandaar zijn stelling 'Volkenrecht komt niet uit de loop van een geweer', 
maar - hoe moeizaam ook - wel uit een voortdurende dialoog. Uit een proces van hopelijk meer 
opstaan dan vallen. Nico Schrijver vindt bemoediging uit wat er de laatste tien, vijftien jaar is 
opgebouwd en hoe mensenrechten meer centraal zijn komen te staan. 
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Vraag aan Luc Teirlinck: Is één van de vele slachtoffers van de laatste weken ook de Benelux-
solidariteit en de Benelux-samenwerking? Nederland staat kritisch tegenover het initiatief van premier 
Verhofstad voor een top over defensie op 29 april. En Nederland heeft ook een wat andere koers 
gevaren in het Irak-debat dan de Belgische regering. 
Luc Teirlinck reageert in de eerste plaats op  Thom  de Graaf met betrekking tot het initiatief van 
premier Verhofstadt. Ten eerste is het een Belgisch, Frans en Duits voorstel. Ten tweede reageert hij 
op de woorden slechte timing' van  Thom  de Graaf. Luc Teirlinck wilt  Thom  de Graaf erop attent 
maken dat de Belgische premier in juni vorig jaar een brief heeft geschreven naar  Blair  en  Chirac,  
waarin hij over dergelijke dingen sprak. Zaken zoals een wapenagentschap en een 
gemeenschappelijk Europees hoofdkwartier om defensiesamenwerking te bepleiten. Het voorstel is in 
feite een synergie tussen enerzijds die brief van Verhofstadt en anderzijds de gezamenlijke Frans-
Duitse voorstellen op de Europese conventie. België heeft dat verder willen uitwerken. Premier 
Verhofstadt heeft in februari op de Hofstadlezing in Nederland zijn standpunten duidelijk naar voren 
gebracht. 

Luc Teirlinck leest in Nederland veel kritiek over de timing: 
1. Dat het een voorstel is dat komt van landen die zich 'tegen' Amerika hebben opgesteld; Dat zij 

blijk hebben gegeven van anti-Amerikanisme; 
2. Dat het nu niet opportuun is om met zo'n voorstel te komen. 

Het voorstel is niet tegen de Amerikanen en zeker ook niet tegen de Britten gericht. Zowel Berlijn, 
Parijs als Brussel zijn er van overtuigd dat een Europese defensie zonder de Britten geen schijn van 
kans heeft. Dat heeft Bondskanselier Schröder zo'n tiental dagen geleden in Berlijn duidelijk gezegd. 
Op 29 april zal hierover gesproken worden. België, Frankrijk en Nederland zijn van oordeel datje 
inzake Europese defensie en veiligheidsbeleid een versterkte samenwerking zou moeten opstarten. 
Vandaag kan dat niet. 

Vraag aan  Thom  de Graaf: Er komt een voorstel dat Nederland deel neemt aan de stabilisatiemacht. 
Er is geen VN-mandaat. Wat vindt D66 hiervan?  
Thom  de Graaf heeft vorige week al gezegd dat Nederland aan een stabilisatiemacht moet 
meewerken, als er een VN-mandaat onder ligt. Als dat VN-mandaat er niet onder ligt, vraagt hij zich 
ernstig af of je dat moet doen. Want dan heb je opnieuw de vraag: wat is de legitimatie van die macht, 
wat moet die macht doen als er geen draagvlak is van de internationale gemeenschap? 

Discussie met de zaal 
Zaal: Irak, Europa, maar ook de VS zijn allemaal kindertjes en iedereen heeft zijn eigen kracht. De VS 
is waarschijnlijk het sterkste jongetje van de klas en wil zich niet onderwerpen aan welke VN of leraar 
er ook voor de klas komt te staan, ze willen eigenlijk de hele klas regeren. Dat vrezen we ook in Irak. 
Is het geen onontwarbare knoop en moeten we niet drie jaar wachten? Dan pas kan Amerika tot 
inkeer komen en zeggen: 'Een oorlog winnen is makkelijk, maar de vrede win je nooit met een oorlog'. 
Nico Schrijver: Het zal heel moeilijk zijn. Vanuit het belang van de Irakese bevolking kunnen we alleen 
maar hopen dat het goed gaat. Vanuit de internationale gemeenschap moeten we er voor waken dat 
er nu niets anders op de internationale agenda staat dan de kwestie Irak. In Afrika heerst momenteel 
een afschuwelijke hongersnood. In het grote merengebied is er een vreselijke serie conflicten, met 
name in de democratische republiek Kongo. En op tal van andere plaatsen is er veel aan de hand. We 
moeten niet in de val trappen dat de VN, de internationale gemeenschap op dit moment alleen nog 
maar de kwestie Irak is. Er gebeuren daar wel uitermate belangrijke dingen en we kunnen alleen maar 
hopen dat de Amerikanen spoedig in zullen zien dat ze de internationale gemeenschap bij de 
naoorlogse vredesactiviteiten moeten betrekken, alleen kunnen ze dat niet. 

Zaal: Uit de woorden van  Thom  proef ik dat een super-power  wel degelijk nodig is, vanwege de 
resources (het is wel bewezen). En Nederland gaat, ondanks het feit dat de VN nog geen mandaat 
heeft gegeven, waarschijnlijk met 600 soldaten of mariniers naar het zuiden van Irak om daar de 
mensen te helpen. Meneer Teirlinck, is het misschien ook niet aardig dat u even met Nederland 
meedoet? Heeft u er geen spijt van dat België niet met een coalitie heeft meegedaan om een oorlog te 
gaan voeren? 
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Luc Teirlinck vindt niet dat België met Nederland moet meedoen. België heeft zijn eigen positie. Er zijn 
geen onherstelbare breuken binnen Europa en binnen de Benelux ontstaan. De inschattingen van de 
Belgische regering waren goed in te voelen. Het standpunt van D66 was ook niet het standpunt van 
de Nederlandse regering. De aarzeling van  Thom  de Graaf zit hem niet in het feit dat België 
initiatieven onderneemt om te komen tot Europese defensie-initiatieven, daarvan is hij groot 
voorstander. Alleen op dit moment werkt het naar zijn smaak contraproductief.  Thom  de Graaf heeft 
tegen de Nederlandse regering gezegd dat ze vooral naar de bijeenkomst op 29 april moeten gaan, 
als deze er komt. Dat we eventueel niet zijn uitgenodigd, kan nooit een argument zijn. Het is alleen 
niet het moment om er veel van te verwachten, wantje hebt een ander klimaat nodig om de Britten 
binnen boord te krijgen. 

Zaal: Het probleem ligt wellicht op het vlak van het internationale recht. De gevaren waar staten 
tegenwoordig mee te maken hebben, de heer Leurdijk wees eerder al op het nationale 
veiligheidsbeleid van de VS. Non-statelijke actoren en de proliferatie van massavernietigingswapens 
vragen eigenlijk om een verandering van het internationale recht. 
Nico Schrijver: er zijn ontzettend veel ontwikkelingen in het internationale recht geweest de laatste 
tien, vijftien jaar op al die gebieden die u noemde. Als je kijkt wat de internationale gemeenschap aan 
terrorismebestrijding gedurende twintig jaar uit de kast heeft gehaald, maar in het bijzonder na 11 
september, dan is dat niet niks. In september 2001 is nog een hele bijzondere resolutie in de 
Veiligheidsraad aangenomen, die alle staten vergaand verplicht om wetgeving aan te nemen, met 
betrekking tot de aanpak van terroristische organisaties en hun financiële tegoeden. Dat gaat heel ver. 
Alle staten moeten hierover rapporteren en dat werkt heel goed, onder voorzitterschap van de Britse 
ambassadeur Greenstock. 

'Non-statelijke entiteiten' is al heel lang een begrip in het internationale recht, zeker ook in verband 
met terrorisme; maar aan de andere kant ook in verband met bevrijdingsbewegingen. Het is allang niet 
meer zo dat internationaal humanitair recht alleen van toepassing is op legers van staten die grenzen 
van elkaar oversteken. Het is allang van toepassing ook op warlords en dergelijke. Bij Rwanda en 
Joegoslavië hebben we gelukkig ook hele interessante nieuwe uitspraken gezien over de individuele 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiders van dit soort groepen. 

Proliferatie van wapens: Als het volkenrecht toch op bepaalde punten succes heeft gehad is het het 
non-proliferatieverdrag uit midden jaren zestig. Het tegengaan van de verspreiding van kernwapens, 
met in Den Haag de hele belangrijke organisatie voor het uitbannen van alle chemische wapens, die 
volgende week zijn eerste vijfjarig bestaan zal vieren. Met nadere regelgeving rond biologische en 
chemische wapens, waar toch 130 landen aan meedoen. 

Het is allemaal niet genoeg, maar het is een hele stevige basis die verder uitgebouwd moet worden. 
Het moet niet verzwakt worden. Nico Schrijver is bang dat de voorstellen van de neo-conservatieven 
in Amerika daar wel op neer komen. 

Zaal: Elk land kijkt naar de eigen belangen, volgens  Thom  de Graaf. En als we kijken naar de 
belangen van anderen, blijven we luisteren en wachten. Irak is niet te vergelijken met Afrika. De 
meeste Afrikaanse landen hebben weinig geld en macht en zijn meer met zichzelf bezig. Irak gaf geld 
aan de moordaanslagen in Palestina. Elke Palestijn die zelfmoord pleegt met militaire of 
burgerdoeleinden, kreeg 25.000 dollar. Iedereen is tegen opheffing; dus zij waren voor Saddam 
Hoessein en ze zijn tegen de Irakese bevolking. 
Ansarrur Islam, een terroristische organisatie in het Noorden van Irak (Irakees Koerdistan), had goede 
banden met Al Qaida. Irakese officiële mensen die nu zijn opgepakt, waren coördinatoren tussen 
Ansarrur Islam en het regime van Saddam Hoessein. 
Noem maar een ander land ter wereld die chemische wapens tegen de eigen bevolking gebruikt. 
Reactie  Thom  de Graaf: Alles wat u zegt is waar, maar Irak is niet het enige land dat terrorisme steunt. 
De Amerikanen draaien het nu om. Wat hun grote zorgen baart zijn niet meer de staten die terrorisme 
steunen, maar terroristische organisaties die gebruik maken van staten. Dat was misschien een extra 
motief van het Amerikaanse optreden in Irak. 

Zaal:  Thom  de Graaf sprak over de onmacht van Europa en met name de kleinere landen. Wat moet 
de inzet van Nederland zijn ten aanzien van de internationale rechtsorde, hoe bescheiden ook? En 
welke consequenties moet dit hebben voor het Nederlandse buitenlandse veiligheidsbeleid, met name 
het defensiebeleid en wellicht de defensiebegroting? 
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Vraag van Nico Schrijver aan  Thom  de Graaf: Stel dat D66 bi] de kabinetsformatie betrokken wordt. 
Zou het dan, gezien de hele grote verdeeldheid die onder de Nederlandse bevolking en de politieke 
partijen is ontstaan, goed zijn om een paar grondregels voor het Nederlandse buitenlandbeleid vast te 
leggen? Onlangs heeft er een goed artikel van De Hoop Scheffer in NRC-handelsblad gestaan, maar 
qua inhoud was het erg onduidelijk. Hij wilt bruggen slaan, maar waarheen die moeten leiden is 
onduidelijk. 
Hij hoopt dat D66 de gebondenheid aan de internationale rechtsorde aan bepaalde basisregels van 
het VN-handvest aan het primaat van de VN-veiligheidsraad (dat is niet de exclusiviteit, maar wel het 
primaat) zou weten te verwoorden. 
Jan Hoekema: Hoe krijgt  Thom  De Hoop Scheffer weer op het rechte pad?  
Thom  de Graaf: Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Het is nog wel een moeizame stap om te 
bereiken dat wat D66 vindt, ook een opvatting van de Nederlandse regering zou moeten zijn. 

Je onderhandelt niet via de zaal, ook niet tijdens discussiebijeenkomsten; maar wat wel duidelijk is, is 
dat D66 vindt dat in het afgelopen halfjaar het beleid Balkenende: 
1. Niet uitmuntte in helderheid; 
2. Er te snel een keuze is gemaakt, die niet goed onderbouwd werd en later ook werd 

teruggenomen, daar waar het ging om de Atlantische positie. Eigenlijk had de keuze van De Hoop 
Scheffer en het kabinet ook gevolgen moeten hebben voor het ondertekenen van een brief van 
acht regeringsleiders. Dat heeft Nederland weer niet gedaan. Daardoor viel Nederland tussen 
twee kampen in, want ze koos geen positie meer. 

Het artikel van De Hoop Scheffer was er één van bangelijkheid en pap en nat houden. In de Kamer 
heeft  Thom  de Graaf om opheldering gevraagd: wat is de sterkte van de Nederlandse positie? 
We bekennen ons niet tot Europa; we bekennen ons halfhartig tot Atlantische relaties. Natuurlijk 
hebben wij een dubbele loyaliteit, altijd al gehad. Dat heeft te maken met de plaats in Europa aan de 
zee, blik naar de zee en de partners overzee. Maar tegelijkertijd gaarne rugdekking in het achterland. 
Het heeft ook te maken met onze oorspronkelijke neutraliteit, die we tientallen jaren geleden hebben 
losgelaten. 

Wij kunnen er als klein land in Europa alleen maar belang bij hebben, als we voor een uitdrukkelijk 
Europese opstelling kiezen. Daarvoor zijn we afhankelijk van onze relaties en niet alleen met België, 
Luxemburg en andere kleinere landen. Het heeft geen enkele zin om aanvoerder te zijn van wat wel 
buitengewoon denigrerend 'de dwergen van Europa' wordt genoemd. We zullen aansluiting moeten 
zoeken bij, met name, de Duitse positie. Niet zozeer hun opstelling over Irak, maar de positie die 
Duitsland inneemt in Europa. Het zal heel lastig zijn om daar steun voor te vinden. Er is wel reden om 
tussen drie potentiële coalitiepartijen een stevig gesprek te hebben over of het beleid enigszins kan 
worden bijgesteld. Ook als het gaat om het primaat van de VN. 

We hebben met de regering en met De Hoop Scheffer in het bijzonder, een conflict hierover gehad. 
Hoezeer De Hoop Scheffer wel te begrijpen is, vanwege zijn noodzaak om goede banden met 
Amerika te onderhouden, het was uiteindelijk geen goede keuze om alleen te spreken over de 
wenselijkheid, maar niet nadrukkelijk de noodzakelijkheid te onderstrepen. 

Luc Teirlinck heeft met veel belangstelling naar de laatste woorden van  Thom  de Graaf geluisterd. 
Nederland kon een keuze maken tussen Europa of Amerika. Gezien uw belangstelling voor het 
Europees defensiebeleid en de conferentie van 29 april, doen jullie Nederlanders mee? Het is een 
versterking van de Europese pijler binnen de Atlantische alliantie, lets wat de Amerikanen ons al jaren 
vragen. 

Jan Hoekema sluit de avond af. Hij attendeert de aanwezigen op een bijeenkomst de volgende dag, in 
de Nieuwe kerk in Amsterdam. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de actieve bijdrage. 

Erik Dees bedankt tot slot Jan Hoekema voor de voortreffelijke wijze waarop hij het debat heeft geleid 
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