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Op 9 april jl. kon de hele wereld zien hoe inwo-
ners van Bagdad, daarbij geholpen door Ameri-
kaanse soldaten, een reusachtig standbeeld van
Saddam Hussein op het Al-Fardusplein van zijn
sokkel trokken om het einde van het tijdperk-
Hussein in te luiden. Hiermee was een lang ge-
koesterde wens van zowel de Iraakse bevolking
als de internationale gemeenschap – met de
Amerikanen voorop – in vervulling gegaan. Hoe-
wel het dan eindelijk gelukt was Saddam ten val
te brengen, kan men achteraf constateren dat het
in politiek opzicht daarvoor niet het juiste mo-
ment was. In tegenstelling tot de vorige Golfoor-
log was het de Amerikanen en de Britten niet ge-
lukt een brede internationale coalitie te smeden,
noch om een mandaat van de vn Veiligheidsraad
te krijgen voor militair ingrijpen. Sterker nog, de
oorlog in Irak leidde tot ernstige verdeeldheid
onder de Atlantische partners. Daarbij draaide al-
les om de vraag of de Alleingang van de vs en het

Verenigd Koninkrijk wel gerechtvaardigd was.
De vraag van de legitimiteit van de oorlog werd
in de aanloop van het conflict door de diverse
partijen (en de publieke opinie) op heel verschil-
lende wijze beantwoord en is nog altijd inzet van
discussie. 

de aanloop naar militair ingrijpen

De schok van ‘9/11’ is in het buitenlands beleid
van de vs niet zonder gevolgen gebleven. De
Amerikaanse regering kwam al gauw tot de con-
clusie dat de omstandigheden fundamenteel wa-
ren gewijzigd: ‘Vroeger hadden vijanden grote
legers en grote industriële capaciteit nodig om
een gevaar te vormen voor Amerika. Tegenwoor-
dig kunnen schimmige netwerken van personen
grote chaos en persoonlijke ellende teweegbren-
gen in ons land voor minder dan de prijs van een
enkele tank. Terroristen zijn zo georganiseerd
dat ze open samenlevingen kunnen binnendrin-
gen en de kracht van moderne technologieën te-
gen ons kunnen gebruiken’.1 De aanslagen van 11
september hadden volgens de Amerikaanse rege-
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ring gedemonstreerd dat de oude doctrine van
(nucleaire) afschrikking zijn geldigheid had ver-
loren. Immers, afschrikking – de garantie van
grootscheepse (nucleaire) represailles – is wei-
nig doeltreffend tegen schimmige terroristische
netwerken die niet aan een land gebonden zijn.
En een traditioneel afschrikkingsbeleid zal niet
slagen tegen ‘een terroristische vijand die doel-
bewust onschuldigen tot slachtoffer kiest en
wiens soldaten verkiezen als martelaar te
sterven’.2

De regering-Bush jr. proclameerde daarom op
20 september 2002 de doctrine van ‘de preven-
tieve aanval’ of ‘defensieve interventie’. Deze
nieuwe veiligheidsstrategie had al snel na 11 sep-
tember vorm gekregen, maar werd pas een jaar
later officieel bekend gemaakt. Volgens deze doc-
trine moet Amerika tegen ‘opkomende bedrei-
gingen optreden voordat zij geheel tot wasdom
zijn gekomen’ en zonodig ‘preëmptief
handelen’.3 Anders gezegd, staten of terroristi-
sche groeperingen die een bedreiging vormen
voor de internationale (westerse) gemeenschap
en de vs in het bijzonder, kunnen aangevallen
worden om erger (lees een terroristische aanval)
te voorkomen. Bush’ afkondiging van deze
nieuwe doctrine betekende een drastische wijzi-
ging van de Amerikaanse buitenlandse politiek.
Hoewel de vs altijd al de optie hadden om pre-
ventief in actie te komen (en dit ook al wel heb-
ben gedaan), was dit principe nog nooit eerder
tot uitgangspunt van het defensiebeleid verhe-
ven. 

Nog voordat het concept van de preventieve
aanval officiële doctrine was geworden, werd het
door de vs al in Afghanistan toegepast. In het ka-
der van ‘de oorlog tegen het terrorisme’ ver-
klaarden de vs de oorlog aan het Taliban-regime
en vielen in oktober 2001 Afghanistan binnen.
Volgens president Bush jr. waren de doelstellin-
gen van deze preventieve aanval: ‘een einde ma-
ken aan het gebruik van Afghanistan als terro-
ristische uitvalsbasis en het aanpakken van de
militaire slagkracht van het regime van de Tali-
ban’.4 Na deze snelle overwinning op het Tali-
ban-regime richtten de Amerikanen vervolgens

het vizier op het bewind van Saddam Hussein.
Op 29 januari 2002 werd Irak officieel in staat
van beschuldiging gesteld: president Bush
noemde Irak een ‘schurkenstaat’ en zegde het
land als lid van de ‘As van het kwaad’ de wacht
aan. Volgens de regering-Bush was een regime
change noodzakelijk, omdat Irak over massaver-
nietigingswapens beschikte en het bepaald niet
ondenkbaar was dat Saddam Hussein deze wa-
pens aan de terroristen van Al Qaeda ter beschik-
king zou stellen. Het perspectief van groot-
scheepse verwoestingen in de vs door terro-
risten met behulp van Iraakse massavernieti-
gingswapens was voldoende om Irak tot staats-
vijand nummer 1 te bombarderen. 

De regering-Bush jr. kondigde niet meteen
een preventieve aanval op Irak af, maar de ideeën
daaromtrent begonnen in de loop van 2002 wel
steeds vastere vorm te krijgen. In de zomer lieten
de vs bij monde van president Bush jr. weten dat
men zou optreden tegen terroristische dreigin-
gen en dat ‘alle middelen’ gebruikt zouden wor-
den om Saddam Hussein af te zetten. Onder druk
van binnenlandse kritiek en op verzoek van de
minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell,
besloot president Bush niet meteen unilateraal
op te treden, maar een poging te ondernemen
om een zo breed mogelijk internationaal draag-
vlak te creëren. Daartoe werd de zaak in de Vei-
ligheidsraad van de vn aanhangig gemaakt. Op
12 september stelde Bush de Veiligheidsraad een
ultimatum: indien de raad niet toezag op nale-
ving van de vn-resoluties inzake Irak, zouden de
vs dit alleen doen. Irak koos daarop eieren voor
zijn geld en liet weten dat de wapeninspecteurs
van de vn weer welkom waren. Ondanks de
terugkeer van de wapeninspecteurs begonnen
de vs met de opbouw van een troepenmacht in
de Perzische Golf en werd bij de westerse bond-
genoten de principebereidheid tot militaire
steun gepolst. De Amerikanen wilden hiermee
de druk op Saddam Hussein opvoeren, maar te-
vens onderstrepen dat men zich door ‘onproduc-
tieve debatten in de babbelbox aan de Hudson’
niet van een unilateraal optreden zou laten weer-
houden.
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Het ‘gebabbel’ in de vn ging ondertussen on-
verdroten voort. In de Veiligheidsraad werd druk
gediscussieerd over een nieuwe vn-resolutie in-
zake Irak. De Amerikanen en Britten wensten
een resolutie met daarin een ondubbelzinnig
mandaat voor het gebruik van geweld, terwijl de
Fransen en de Russen zich daar krachtig tegen
verzetten. Om de tegenstelling in de Veiligheids-
raad te overbruggen, werd een compromis ge-
vonden in de vorm van resolutie 1441. Deze op
8 november 2002 unaniem aanvaardde resolutie
bood Irak ‘de laatste kans’ om alsnog gehoor te
geven aan eerdere vn-resoluties en zich van mas-
savernietigingswapens te ontdoen. Tevens ge-
bood de resolutie Irak volledige openheid van za-
ken te geven en de vn-wapeninspecteurs in staat
te stellen ‘overal onmiddellijk, onbelemmerd en
onvoorwaardelijk’ informatie te vergaren. In-
dien Saddam onverhoopt toch niet mee wilde
werken, zou dit ‘ernstige gevolgen’ hebben.5

Of en in welke mate Saddam bereid was ge-
hoor te geven aan de vn-resoluties, moest duide-
lijk worden aan de hand van de rapportages van
het hoofd van de vn-wapeninspecties, Hans Blix.
De Zweedse vn-diplomaat wist met zijn rappor-
tages in december 2002 en februari 2003 echter
geen klaarheid te scheppen. Aan de ene kant liet
hij weten vorderingen te maken met de inspec-
ties en benadrukte hij de Iraakse medewerking
aan de inspecties, terwijl hij aan de andere kant
ook signaleerde dat de wapenboekhouding niet
op orde was en onomwonden kritiek leverde op
de Iraakse houding.6 De verschillende kampen
in de Veiligheidsraad interpreteerden de rappor-
tages dan ook op geheel eigen wijze. De vs meen-
den het bewijs in handen te hebben dat Saddam
ook de jongste vn-resolutie aan zijn laars lapte
en zinspeelden op beëindiging van de vn-wa-
peninspecties. Frankrijk daarentegen meende
vooruitgang te bespeuren en hield een pleidooi
voor meer tijd voor inspecties. 

De verschillende kampen binnen de Veilig-
heidsraad leken vervolgens weinig moeite te wil-
len doen om het verschil van inzicht – of inter-
pretatie – te overbruggen. Integendeel, de Ame-
rikaanse minister van Defensie, Donald Rums-

feld, gooide olie op het vuur door zijn Europese
bondgenoten met een opmerking over het ‘oude
Europa’ te schofferen, terwijl Frankrijk op zijn
beurt opriep tot verzet tegen de Amerikaanse do-
minantie in de wereld en op niet mis te verstane
wijze steunbetuigingen van de Oost-Europese
regeringen aan de vs hekelde. 

Deze onaardigheden over en weer bevestig-
den nog eens dat er onvoldoende steun binnen
de Veiligheidsraad bestond voor de Brits-Ameri-
kaanse plannen om Irak aan te vallen. Zelfs een
meerderheid binnen de Veiligheidsraad was niet
haalbaar. Frankrijk, Duitsland, Rusland en China
bleven zich verzetten tegen een (nieuwe) vn-re-
solutie waarin militair ingrijpen mogelijk werd
gemaakt. Met name de Franse president Chirac
leek elke gelegenheid aan te grijpen om te bena-
drukken dat Frankrijk (desnoods) zijn veto in de
Veiligheidsraad zou gebruiken om een nieuwe
vn-resolutie te blokkeren. Bij genoemde landen
heerste het gevoel dat de vs inzake Irak onder
valse voorwendselen naar de vn waren geko-
men. Een nieuwe resolutie zou slechts de opmaat
zijn voor een oorlog waartoe al lang besloten was
en geen reëel alternatief om gewapend ingrijpen
te voorkomen. De vs en Groot Brittannië begre-
pen dat er via diplomatieke weg geen overeen-
stemming viel te bereiken en ondernamen daar-
toe ook geen serieuze pogingen meer. Er zat voor
hen niet veel anders op dan unilateraal en zon-
der mandaat van de vn ten strijde te trekken. De
daad werd al snel bij het woord gevoegd en op 20
maart vielen Amerikaanse en Britse troepen het
zuiden van Irak binnen. 

een strijd tegen het

(moslim)terrorisme?

Na afloop van de oorlog ging de Amerikaanse
onderminister Paul Wolfowitz in een vraagge-
sprek met het blad Vanity Fair nader in op de
Amerikaanse motieven voor de oorlog in Irak.
Volgens hem waren de vs bezorgd geweest over
drie zaken; ten eerste de massavernietigingswa-
pens in Irak; ten tweede de steun van Irak aan
het (moslim)terrorisme en ten derde de misda-
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dige behandeling van het Iraakse volk door Sad-
dam Hussein. Eigenlijk was er ook nog een
vierde reden, namelijk de relatie tussen de eerste
en de tweede.7 In de oorlogsverklaring van presi-
dent Bush jr. op 17 maart jl. kwam vooral dit laat-
ste element sterk naar voren. ‘The [Iraqi] regime
has a history of reckless aggression in the Middle
East. It has a deep hatred of America and our
friends. And it has aided, trained and harbored
terrorists, including operatives of Al Qaeda. The
danger is clear: using chemical, biological or, one
day, nucleair weapons, obtained with the help of
Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambi-
tion and kill thousand or hundreds of thousand
of innocent people in our country, or any other’,
liet Bush jr. weten.8

Bij deze redenering zijn wel wat kanttekenin-
gen te plaatsen. Zo lijkt de oorlog moeilijk te
rechtvaardigen door deze volledig te plaatsen in
het kader van de strijd tegen het terrorisme. Im-
mers, de Amerikanen noch de Britten hebben
kunnen aantonen dat Saddam Hussein nauwe
banden onderhield met het Al Qaeda-netwerk.
Sterker nog, de vs hadden sterke aanwijzingen
dat dit vermoeden op drijfzand was gebaseerd.
Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden al ver-
schillende malen hun scepsis geuit over het be-
staan van dergelijke connecties en de opgepakte
Al Qaeda-topman Abu Zubaydah had tegenover
de Amerikanen elke band met Saddam eenvou-
digweg ontkend.9 Na afloop van de oorlog wilde
onderminister Wolfowitz pas toegeven dat dit
‘een omstreden kwestie’ was. 

Los daarvan is niet duidelijk waarom in het
kader van de strijd tegen het terrorisme c.q. het
Al Qaeda-netwerk Irak de hoogste prioriteit ge-
noot. Nog afgezien van het feit dat Saddam Hus-
sein de leider was van een seculiere beweging
(de Ba’th-partij) die het Islamitisch fundamenta-
lisme altijd heeft bestreden, leek actie richting
andere landen meer, of tenminste net zo goed
voor de hand te liggen. Waarom bijvoorbeeld
geen actie ondernomen tegen Noord Korea? Een
land dat nota bene het bezit van kernwapens
heeft toegegeven, zonder scrupules allerlei wa-
pentuig exporteert en ook de twijfelachtige eer

geniet door Bush tot lid van de ‘As van het kwaad’
te zijn benoemd. Waarom de pijlen op Irak ge-
richt en niet op Iran dat veel nauwere banden
onderhoudt met allerlei dubieuze (moslim)groe-
peringen? Fundamenteler is de vraag waarom er
een staat c.q. het regime van Saddam Hussein
werd aangevallen, terwijl terroristische organi-
saties juist ‘schimmige netwerken zijn die zich
niet aan een land of een regime binden’. 

Daar komt nog eens bij dat de oorlog in Irak

de strijd tegen het terrorisme meer kwaad dan
goed lijkt te doen. Het eigenhandige optreden
van de Amerikanen en Britten heeft in het
Midden Oosten veel kwaad bloed gezet, hetgeen
weer kan resulteren in een nieuwe golf terro-
ristische aanslagen. Tevens heeft de Britse ge-
heime dienst erop gewezen dat in de chaos van
een oorlog de massavernietigingswapens wel
eens in verkeerde handen zouden kunnen vallen
en daarmee precies het omgekeerde zou worden
bewerkstelligd van wat beoogd was. Last but not
least is er door het unilaterale optreden van de
Amerikanen en Britten weinig meer over van de
(transatlantische) eensgezindheid om samen het
(moslim)terrorisme te bestrijden. 

a clear and present danger?

Uit bovenstaande kan men de conclusie trekken
dat de argumenten om in het kader van de ‘oor-
log tegen het terrorisme’ Irak de hoogste prio-
riteit te geven, op z’n zachtst gezegd niet echt
overtuigen. Nu was het bestaan van banden tus-
sen Saddam en Al Qaeda voor de regering-Bush
jr. echter geen absolute voorwaarde, er bleven

Tot op de dag van vandaag zijn er
nog geen massavernietigings-
wapens in Irak gevonden: geen
bommen, granaten of raketten
gevuld met zenuwgas of miltvuur
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nog genoeg andere redenen over om voor eens
en altijd met Saddam Hussein af te rekenen. Zo
verklaarde president Bush jr. dat de combinatie
van het bezit van massavernietigingswapens en
de status van ‘schurkenstaat’ voor de Amerika-
nen alleen al voldoende was om een militaire in-
val te rechtvaardigen.10

Het bestaan van massavernietigingswapens
in Irak was een veel minder omstreden kwestie
en het wekt daarom geen verwondering dat de
vs ter legitimatie van de oorlog hierop ook
steeds grote nadruk hebben gelegd. Veel werd in
het werk gesteld om de bondgenoten en de pu-
blieke opinie te overtuigen van de reële dreiging
die van de Iraakse biologische, chemische en nu-
cleaire (abc-)wapens uitging. Om ‘de leugen
door te prikken dat Saddam geen massavernieti-
gingswapens probeert te verwerven’, publi-
ceerde de regering-Blair eind september 2002
een dossier over het wapenprogramma van Hus-
sein. Volgens het dossier ‘was clear that Saddam
has continued to produce chemical and biologi-
cal weapons, that he continues in his efforts to
develop nucleair weapons, and that he has been
able to extend the range of his ballistic missile
programme’. Volgens het document zou onder
ziekenhuizen, in bunkers, in regeringsgebou-
wen en mobiele laboratoria weer druk gewerkt
zijn aan het ontwikkelen van abc-wapens. Hus-
sein zou nota bene biologische wapens ontwik-
kelen in speciaal omgebouwde vrachtauto’s, die
waren gekocht in het kader van het ‘vn-olie-
voor-voedsel-programma’. Het Britse dossier
concludeerde dat Irak in staat was ‘binnen 45 mi-
nuten’ een aanval uit te voeren met chemische of
biologische wapens en nog één à twee jaar nodig
had om een atoombom te maken indien het de
materialen daartoe zou bezitten. Al met al was
duidelijk dat er sprake was van ‘a serious threat
to inflict real damage upon the region, and the
stability of the world’ .11

Ook de Amerikanen probeerden het reële ge-
vaar van het Iraakse wapenprogramma aan te to-
nen. Zo maakte president Bush in zijn State-of-
the-Union-toespraak melding van Iraakse pogin-
gen om uranium in Afrika te bemachtigen. Deze

Iraakse interesse voor uranium (uit Niger) zou
het bewijs zijn voor de wens van Saddam Hus-
sein tot het bemachtigen van kernwapens. Niet
lang daarna trachtte Colin Powell in zijn toe-
spraak tot de Veiligheidsraad de wereld ervan te
overtuigen dat Saddam Hussein over massaver-
nietigingswapens beschikte. Allerlei satellietfo-
to’s moesten bewijzen dat Saddam in het geheim
hard werkte aan een verboden wapenpro-
gramma. Ook vice-president Dick Cheney deed
een duit in het zakje. Nadat de directeur generaal
van het Internationaal Atoom Energie Agent-
schap (iaea), Mohammed ElBaradei, in de Veilig-
heidsraad had geconcludeerd dat Irak niet over
kernwapens beschikte, liet Cheney desgevraagd
weten wel te kunnen bewijzen dat Saddam bezig
was met een nucleair wapenprogramma. Overi-
gens zonder deze bewijzen ook daadwerkelijk te
presenteren. De vs hoopten op deze manier dui-
delijk te maken dat het Iraakse regime nog altijd
‘een aantal van de dodelijkste wapens die ooit
zijn ontworpen’ verborgen hield.12

Het is pijnlijk dat bovenstaande beweringen
over het wapenprogramma van Saddam nog al-
tijd niet zijn waargemaakt. Tenminste, tot op de
dag van vandaag zijn er nog geen massavernieti-
gingswapens in Irak gevonden; geen bommen,
granaten of raketten gevuld met zenuwgas of
miltvuur, geen geheime locaties voor de ontwik-
keling en productie van abc-wapens en ook geen
partijen verrijkt uranium of plutonium. Achteraf
kunnen we daaruit afleiden dat er in ieder geval
geen sprake was van een clear and present danger.

Ook vóór de oorlog hebben verschillende des-
kundigen al hun twijfels geuit over de aanwezig-
heid van massavernietigingswapens in Irak. De
vn-wapeninspecteurs die tot 1998 in Irak verble-
ven, zouden de industriële infrastructuur voor
het maken van kernwapens hebben vernietigd.
Voor het hervatten van een nucleair wapenpro-
gramma zou Irak allerlei geavanceerde appara-
tuur en moderne technologieën hebben moeten
aanschaffen, die op de open markt moeilijk ver-
krijgbaar zijn. De vn-wapeninspecteurs zouden
ook veel chemische en biologische wapens heb-
ben vernietigd.13 De voorraden chemicaliën die
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de wapeninspecteurs mogelijk over het hoofd
hebben gezien, zouden anno 2003 bovendien
niet bruikbaar meer zijn geweest. Zo kunnen
miltvuur (antrax) en botulinumtoxine (onder
ideale omstandigheden) slechts zo’n drie jaar
worden bewaard en zijn de zenuwgassen sarin
en tuban maximaal vijf jaar houdbaar.14

fundamentele vergissing

Deze twijfels over het bestaan van massaver-
nietigingswapens waren ook bij de Amerikaanse
en Britse regering bekend, maar werden doelbe-
wust naar de achtergrond gedrukt. Erger is, dat er
sterke aanwijzingen bestaan dat zowel de rege-
ring in Washington als in Londen de rapporten
van de verschillende inlichtingendiensten heb-
ben misbruikt om een oorlog tegen Saddam Hus-
sein te rechtvaardigen. In Engeland lag Tony
Blair zwaar onder vuur, omdat hij de bewijzen in
het Engelse Irak-dossier zou hebben aangedikt.
Voor de bewering dat de dreiging van de Iraakse
massavernietigingswapens ‘ernstig en actueel’
was en dat Saddam in staat zou zijn om binnen
drie kwartier biologische en chemische wapens
in te zetten, zouden bewijzen ontbreken. De
staatscommissie die deze kwestie onderzocht,
kwam tot de conclusie dat het dossier niet is aan-
gedikt, maar noemde het weglaten van een aan-
tal feiten wel ‘jammerlijk’ en ‘mogelijk mislei-
dend’ en de 45-minuten-bewering ‘weinig be-
hulpzaam’.15 Hans Blix had eerder al een veel har-
der oordeel geveld toen hij sprak van een ‘funda-
mentele vergissing’.16

Ook de regering-Bush zou zich schuldig heb-
ben gemaakt aan ‘sexing up intelligence’. Het
Witte Huis moest deze zomer noodgedwongen
toegeven dat de beschuldiging die president
Bush deed in zijn State of the Union over ver-
meende pogingen van Irak om uranium te
kopen in Afrika, op ‘gebrekkige en mogelijk fou-
tieve informatie’ was gebaseerd.17 Dit lijkt nogal
eufemistisch uitgedrukt, aangezien de Ameri-
kaanse inlichtingendienst cia in 2002 al conclu-
deerde dat een dergelijke beschuldiging niet met
bewijzen was te staven. Er leek veel eerder sprake

van het doelbewust negeren van deze informatie
in een poging de aanval in Irak te rechtvaardi-
gen. Net als in Engeland, is er in de vs een (se-
naats)commissie ingesteld die onderzoek moet
doen naar dit manipuleren van informatie en het
doelbewust opblazen van de Iraakse dreiging. 

Moeten we, gezien het bovenstaande, conclu-
deren dat er van het Iraakse regime geen enkele
dreiging uitging? Hoewel velen – vooral na af-
loop van de oorlog – deze mening zijn toege-
daan, wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat er
op z’n minst gerede twijfels bestonden over de
verboden wapencapaciteit van Irak. Niemand
zou willen ontkennen dat Saddam – niet zonder
succes – zijn uiterste best heeft gedaan de vn-wa-
peninspecteurs zoveel mogelijk te frustreren en
feitelijk alle vn-resoluties sinds 1991 naast zich
neer heeft gelegd.18 In dit verband is het veelzeg-
gend dat de Veiligheidsraad unaniem akkoord is
gegaan met resolutie 1441, waarin deze obstruc-
tie nog eens is vastgelegd. Daarbij komt dat niet
duidelijk is of Irak na het vertrek van de vn-wa-
peninspecteurs in 1998 weer aan een verboden
wapenprogramma heeft gewerkt. Anders ge-
zegd, niemand kon voor de oorlog met zekerheid
stellen dat Saddam geen massavernietigingswa-
pens bezat en wat zijn intenties waren. De stel-
ling dat er van Irak geen enkele dreiging uitging,
komt in feite neer op de beschuldiging voor de
oorlog niet te hebben gehandeld overeenkom-
stig de kennis die pas na de oorlog is opgedaan. 

het vn-handvest

De vraag is echter of deze onzekerheid de Ame-
rikaans-Britse inval kan rechtvaardigen. Het
antwoord daarop is neen. Hoe plezierig de val
van Saddam Hussein ook is, het internationale
recht bood geen enkele grondslag voor het mili-
taire optreden van de Amerikanen en Britten.
De Amerikanen kunnen zich op basis van het
vn-handvest niet beroepen op het recht op zelf-
verdediging (tegen een vermeende terroristische
dreiging). Volgens het internationale recht geldt
het recht op zelfverdediging alleen als er een ge-
wapende aanval op een land wordt uitgevoerd en
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in het geval van Irak was hiervan geen enkele
sprake. (Ironisch genoeg, zou gezien de Ameri-
kaanse troepenopbouw in de Perzische Golf Irak
zich nog eerder op het recht van zelfverdediging
kunnen beroepen). Evenmin is vol te houden dat
de vn-resolutie 1441 een ‘hidden trigger’ bevatte,
hetgeen de Amerikanen ook zelf hebben erkend.
Hoewel ‘serieuze gevolgen’ in het diplomatieke
verkeer als een krachtterm wordt beschouwd,
zijn de deskundigen het er wel over eens dat deze
formulering niet automatisch toestemming ver-
leent voor militair ingrijpen.

De Amerikanen hebben herhaaldelijk aange-
voerd dat de vn inzake Irak niet tegen hun taak
waren opgewassen, getuige het chronische ver-
zuim van Saddam om zich aan de vn-resoluties
te houden. Of in de woorden van Richard Perle:
‘de vn is verworden tot een praathuis aan de New
Yorkse East River dat niet meer kan dienen als
grondslag voor een wereldorde’.19 Dit lijkt op se-
lectieve verontwaardiging, aangezien ook an-
dere landen (bijvoorbeeld Israël) stelselmatig
vn-resoluties naast zich neer hebben gelegd. Los
daarvan is er ook veel voor te zeggen om vast te
blijven houden aan de uitgangspunten van de
vn. Ten eerste omdat er tegenover de vele keren
waar jammerlijk werd gefaald, ook veel voorbeel-
den bestaan waarbij de vn wel een paciferende
rol kon spelen. Belangrijker is echter dat er voor-
alsnog geen beter alternatief voor het vn-
systeem bestaat, zeker de ‘coalities der gewilli-
gen’ die de vs voorstaan, zijn dat niet. In de doc-
trine van ‘de preventieve aanval’ en de daarbij be-
horende unilaterale aandrift ligt namelijk wille-
keur en misschien zelfs wel dwingelandij beslo-
ten. Deze doctrine komt er in feite op neer dat
niet het internationaal recht, maar de vs bepalen
wat een ‘schurkenstaat’ is en welke staten in aan-
merking komen voor een regime change. Hoewel
de Amerikanen misschien graag de rol van al-
machtige scheidsrechter voor zich willen opei-
sen, zal de rest van de internationale gemeen-
schap niet erg ingenomen zijn met deze rol.

Daarbij komt dat de Amerikaanse doctrine
een precedent schept en ook andere landen een
vrijbrief geeft een preventieve aanval uit te voe-

ren. Wat belet China bijvoorbeeld om – ‘bevrijd’
van de internationale rechtsorde – in het kader
van de doctrine van de ‘defensieve interventie’
Taiwan aan te vallen? En zo zijn er nog wel een
aantal voorbeelden te bedenken. Het vergt niet
veel voorstellingsvermogen om te bedenken dat
de zaak van vrede en veiligheid hiermee niet ge-
diend is. Kortom, hoewel we wellicht met een ge-
brekkig systeem te maken hebben, biedt het
internationale recht vooralsnog de beste basis
voor het ordentelijke regelen van het interstate-
lijke verkeer. Dat de vs deze rechtsorde niet meer
als de hunne beschouwen, mag als een zeer zor-
gelijke zaak worden beschouwd. 

een morele rechtvaardiging?

‘Een militaire aanval op Irak met als doel het ver-
drijven van Hussein, zou niet alleen de schiet-
grage haviken uit Washington moeten aanspre-
ken, maar ook de schuchtere en weekhartige aan-
hangers van links’, meende schrijver Salman
Rushdie.20 Ook anderen lieten weten niets op te
hebben met ‘pacifisten en legalisten’ die handha-
ving van een genocide dictatuur prefereerden
boven militair ingrijpen.21 Rushdie cum suis
meenden dat het internationaal recht niet ge-
plaatst mocht worden boven het lijden van de
Iraakse bevolking. Anders gezegd, de vele slacht-
offers die de ‘slager van Bagdad’ op zijn geweten
had (naar verluid bijna een miljoen mensen),
vormde voldoende grond om militair ingrijpen
moreel te rechtvaardigen. 

De aanhangers van dit standpunt hebben na-
tuurlijk wel een punt. Het behoeft geen betoog
dat het militaire ingrijpen in Irak vanuit huma-
nitair oogpunt heel goed te verdedigen is. Het
valt nu eenmaal niet te ontkennen dat Saddam
Hussein alleen met militaire middelen verdre-
ven zou kunnen worden. Door zijn meedogen-
loze terreur en uitgekiende ‘verdeel en heers-po-
litiek’ wist hij de oppositie effectief uit te schake-
len. Onvoorwaardelijke steun aan Saddam was
de enige manier om in Irak bestuurlijk, politiek
– en helaas ook vaak – fysiek te overleven. Daar
staat tegenover dat het humanitaire aspect voor
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de oorlogvoerende partijen niet zwaar heeft ge-
wogen (ondanks het feit dat na afloop van de oor-
log dit argument met steeds meer kracht naar vo-
ren werd gebracht). Wolfowitz heeft steeds bena-
drukt dat de vs nooit alleen om humanitaire re-
denen een oorlog zouden beginnen en erkende
ook dat dit aspect inzake Irak van ondergeschikt
belang is geweest. De wens om militair in te grij-
pen werd door de oorlogvoerende partijen dan
ook niet primair ingegeven door het lijden van
de Iraakse bevolking, maar veeleer door andere –
(geo)politieke – factoren. Zo bezien is het einde
van Saddam’s schrikbewind een zeer welkom bij-
product van een oorlog die om geheel andere re-
denen is gevoerd. 

De voorstanders van de oorlog in Irak op basis
van humanitaire overwegingen gaan voorbij aan
het verschil tussen een reden voor humanitaire
interventie en de redenen voor een Amerikaanse
preventieve oorlog. Het humanitaire interventio-
nisme gaat uit van het principe dat de internatio-
nale gemeenschap de plicht heeft om in te grij-
pen als een volk daardoor extreme vervolging of
genocide bespaard kan blijven. De preemption-
doctrine van Bush jr. verleent de vs het recht om
preventief ten strijde te trekken om de Ameri-
kaanse belangen (c.q. de eigen veiligheid) te be-
schermen. En in het geval van Irak was het huma-
nitaire aspect slechts een gelegenheidsargument.

Steun voor de oorlog in Irak louter en alleen
op grond van humanitaire overwegingen zou
ook de internationale gemeenschap en de vs in
het bijzonder, verplichten elders in actie te ko-
men. Immers, in het kader van ‘de theorie van de
gerechtvaardigde oorlog’ komen natuurlijk ook
veel andere dictaturen in aanmerking voor een
regime change. Om niet de schijn van selectieve
verontwaardiging te wekken, zouden alle onde-
mocratische regimes omver moeten worden ge-
worpen. Een even verleidelijk als onrealistisch
perspectief. 

De conclusie dient te zijn dat militair ingrijpen
op basis van humanitaire overwegingen niet uni-
lateraal in het kader van een preventieve oorlog,
maar alleen in het kader van de vn kan geschie-
den. Het Amerikaans-Britse optreden in Irak kan

dan ook worden gezien als een treurige schen-
ding van de internationale rechtsorde en verdient
zeker geen navolging. De regering-Bush jr. zou be-
ter de Amerikaanse macht kunnen gebruiken om
via bondgenootschappen en multilaterale instel-
lingen de strijd tegen het terrorisme te voeren.
Niet in de laatste plaats omdat de oorlog in Irak
duidelijk heeft gemaakt dat Amerika zijn macht
weliswaar kan aanwenden om internationale pri-
oriteiten te stellen en bepaalde zaken af te dwin-
gen, maar tegelijkertijd niet almachtig is en alleen
in samenwerking met andere landen zijn doel-
stellingen kan verwezenlijken. 

niet te snel met de vs meestampen

Ook in Nederland heeft de oorlog in Irak voor
een levendig debat gezorgd. Via opiniepagina’s
en andere fora werden de stellingen betrokken.
Veel politiek vuurwerk heeft de oorlog echter
niet opgeleverd. Door de demissionaire status
van het kabinet en de eensgezindheid op dit
punt van de regeringspartijen (cda, vvd en lpf),
viel er voor de oppositie weinig eer te behalen. 

De Nederlandse regering heeft zich steeds op
het standpunt gesteld dat het wenselijk – niet
noodzakelijk – zou zijn dat het Iraakse regime
via ‘het vn-spoor’ gedwongen werd om uitvoe-
ring te geven aan de verschillende resoluties van
de vn-veiligheidsraad. De optie om ook andere
wegen dan de vn te bewandelen, werd nadruk-
kelijk open gelaten. In het licht daarvan toonde
het kabinet Balkenende I zich ‘in principe’ bereid
mee te werken aan de militaire planning van de
oorlog in Irak. Volgens de regering zou de diplo-
matie alleen een kans van slagen hebben als er
tegelijk maximale militaire druk op Saddam
werd uitgeoefend. Nadat duidelijk was gewor-
den dat de verschillende partijen in de Veilig-
heidsraad geen overeenstemming konden berei-
ken, besloot de regering het unilaterale optreden
van de vs en de Groot Brittannië te steunen. In
de Tweede Kamer liet premier Balkenende weten
dat de impasse in de Veiligheidsraad er niet toe
mocht leiden dat Saddam Hussein opnieuw de
dans zou ontspringen. 
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Bovendien achtte de regering vn-resolutie
1441 voldoende basis voor militair ingrijpen. Of
in de woorden van de minister van Buitenlandse
Zaken, Jaap de Hoop Scheffer: ‘formeel is het zo
dat bij schending van resolutie 1441 niet een
tweede, nadere resolutie nodig is, omdat 1441 zelf
al, door het noemen van serious consequences, die
autorisatie geeft’.22 Hoewel de oorlog in Irak werd
gesteund, wenste de regering niet militair betrok-
ken te raken bij het conflict. Men wilde geen
krijgsmachtsonderdelen ter beschikking stellen.
Daarvoor zou het draagvlak in parlement en
samenleving ontbreken, aldus minister president
Balkenende. Met het standpunt van ‘wel politieke,
maar geen militaire steun’ oogstte de Neder-
landse regering veel waardering in Washington.
Tijdens het recente staatsbezoek had president
Bush warme woorden over voor de Nederlandse
opstelling en noemde hij premier Balkenende
zelfs ‘één van de ware leiders van Europa’. 

De Amerikaanse president zal ongetwijfeld
minder ingenomen zijn geweest met de opstel-
ling van de PvdA. De sociaal-democraten stonden
vanaf het begin af aan kritisch tegenover een
(mogelijke) unilaterale actie van de vs om Irak te
ontwapenen. In het najaar van 2002 verklaarde
de partij bij monde van buitenland woordvoeder
Bert Koenders, dat de diplomatieke middelen om
het conflict in Irak te beslechten ‘volstrekte prio-
riteit’ dienden te hebben en dat een eenzijdige,
preventieve actie van de vs om Irak te ontwape-
nen ‘ongewenst’ was. Met diplomatieke midde-
len bedoelde Koenders vooral de ‘onvoorwaarde-
lijke en onmiddellijke terugkeer van de vn-wa-
peninspecteurs in Irak’. De PvdA sloot militair
ingrijpen op voorhand niet uit, maar eventuele
militaire acties tegen Irak zouden wel getoetst
moeten worden aan criteria van ‘legitimiteit, ef-
fectiviteit, proportionaliteit én de uitputting van
andere strategieën zoals de bestaande afschrik-
kings- en indammingspolitiek’.23

In lijn hiermee reageerde de partij in novem-
ber 2002 negatief op het Amerikaanse verzoek
ten aanzien van de Nederlandse principebereid-
heid tot militaire steun. De PvdA meende dat het
voorbarig was om al over mogelijke militaire

steun voor de vs te spreken. Eerst moesten de vn

een kans krijgen om de zaak op vreedzame wijze
op te lossen. De partij geloofde evenmin dat de
opbouw van een militaire macht noodzakelijk
was om Saddam tot een meer coöperatieve hou-
ding te bewegen. Volgens Koenders werd er al
ruim voldoende druk op Irak uitgeoefend en het
gevaar bestond dat er van een dergelijke troepen-
opbouw uiteindelijk een geheel eigen logica uit
zou gaan. Met andere woorden, de PvdA voelde
geen enkele behoefte om ‘met de vs mee te stam-
pen’.24 Deze door de fractie uitgestippelde koers
werd op het partijcongres van februari 2003 door
de achterban bekrachtigd. Er werd een motie
aanvaard, waarin werd gesteld dat de partij ‘geen
morele, materiële, militaire of andere steun’ zou
geven aan militaire acties in Irak, zolang er geen
instemming was verkregen van de Veiligheids-
raad van de vn.25

het primaat van de binnenlandse

politiek

De formatiebesprekingen zorgden in het voor-
jaar voor een complicerende factor. De PvdA was
er veel aan gelegen om samen met het cda de
nieuwe regering te vormen, maar daartoe moest
wel het verschil van mening inzake Irak worden
overbrugd. De formatie vormde aanvankelijk
geen beletsel om het PvdA-standpunt met kracht
uit te blijven dragen. Zo liet PvdA-leider Wouter
Bos in het tv-programma Buitenhof weten dat de
PvdA een Amerikaans-Britse Alleingang niet zou
steunen en ervoor gewaakt moest worden dat
door Nederland ‘zomaar meegerommeld werd in
de schurkenstaat-doctrine’ van de vs.26

Ook hekelde de partijleider in een interview
met De Volkskrant de opstelling van het kabinet-
Balkenende en verklaarde hij dat Irak mogelijk
een breekpunt in de formatie zou kunnen vor-
men. ‘Steunt het kabinet een Amerikaanse aan-
val zonder brede rugdekking van de vn, dan
scheiden de wegen van PvdA en cda’, liet hij op-
tekenen.27 Na een ‘lang en indringend’ gesprek
met het cda werd de toon echter toch gematigd.
Via een ‘tienregelige bezweringsformule’, waarin
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het belang van de internationale rechtsorde nog
eens werd benadrukt, werd de ergste kou uit de
lucht gehaald. Niet dat men echt tot elkaar was
gekomen. Onder het motto ‘we agree to disagree’
was er slechts afgesproken de meningsverschil-
len over de oorlog verder te laten rusten. 

Na het uitbreken van de oorlog wisten beide
partijen op dit punt toch overeenstemming met
elkaar te bereiken. Afgesproken werd de oorlog
wel politiek, maar niet militair te steunen. Vol-
gens Bos betekende dit geenszins dat de PvdA
een draai had gemaakt. ‘Een preventieve oorlog
zonder voldoende politieke basis in de vn-veilig-
heidsraad kon en kan onze goedkeuring niet ver-
krijgen’, liet hij weten. De partij betreurde het
ten zeerste dat het niet was gelukt om Irak met
vreedzame middelen te ontwapenen en be-
schouwde het uitbreken van de oorlog als ‘een
nederlaag’. Nu de oorlog in Irak echter een feit
was, achtte de PvdA het niet opportuun om nog
lang bij deze bezwaren stil te staan. Het leek de
partij weinig productief nog langer te discussië-
ren over de grondslag voor de militaire interven-
tie.28 ‘De logica en ethiek na het uitbreken van
een militair conflict’ zijn nu eenmaal volstrekt
anders dan daarvoor. Geconfronteerd met de
nieuwe realiteit kun je niet anders dan ‘aan de
goede kant’ gaan staan en de ‘coalitie van demo-
cratische landen’ steunen, aldus Bert Koenders.29

Met het oog op de ingenomen positie en de
ferme taal in de aanloop van de oorlog, doet de
houding van de PvdA na het uitbreken van de
oorlog wat vreemd aan. Het veroordelen van het
Amerikaans-Britse unilaterale optreden zonder
mandaat van de vn valt moeilijk te rijmen met
de ‘politieke steun voor de coalitie van democra-
tische landen’. Het had veel meer voor de hand

gelegen dat de partij zich ook – of misschien wel
juist – politiek tegen een oorlog had gekeerd die
niet door de internationale rechtsorde werd ge-
dragen. Het betreft hier immers geen ‘volken-
rechtelijk schoonheidsfoutje’, maar veeleer een
gevaarlijk precedent waar met kracht afstand
van moet worden genomen. In dit licht is de
kanttekening van de partij dat ‘het herstel van de
internationale rechtsorde de belangrijkste doel-
stelling van de oorlog zou moeten zijn’, op z’n
zachtst gezegd nogal paradoxaal. 

Dat de partij is gaan ‘meerommelen in de
Schurkenstaat-doctrine van de vs’, lijkt alles te
maken te hebben met de moeizame formatiebe-
sprekingen met het cda. Als ‘natuurlijke rege-
ringspartij’ was de wil om met de christen demo-
craten op dit punt tot een vergelijk te komen,
blijkbaar sterker dan het consequent vasthouden
aan de eerder uitgezette koers. Door het uitbre-
ken van de oorlog als een fait accompli te beschou-
wen en het gehele voortraject als irrelevant te be-
stempelen, werd voor beide formatiepartijen
ruimte geschapen om zonder al teveel gezichts-
verlies de verschillen te overbruggen. 

De wens om in het kader van een hangende
formatie nader tot elkaar te komen is begrijpe-
lijk, maar dat dit compromis ook meteen tot par-
tijstandpunt wordt verheven is hoogst merk-
waardig. De conclusie lijkt te zijn dat ‘het pri-
maat van de binnenlandse politiek’ richtingge-
vend is geweest voor de opstelling van de PvdA
inzake het buitenlands beleid. Een schrale troost
is dat dit verschijnsel binnen de PvdA met enige
regelmaat de kop opsteekt en misschien wel als
de enige constante in de buitenlandse politiek
van de partij kan worden beschouwd. 30
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