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In een achterkamertje zoeken naar de waarheid
Terugblik op het Irakonderzoek door een lid van de commissie-Davids 

Marjan Schwegman

In februari 2009 bevond ik mij aan de andere kant van de wereld, in Auckland, Nieuw-
Zeeland. Enkele minuten voordat ik een lezing zou houden over de politieke betekenis van 
Giuseppe Mazzini’s liefdesleven voor het ontstaan van de moderne Italiaanse natie, kreeg ik 
een telefoontje van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod) met het ver-
zoek de heer Willibrord Davids te bellen. Dat leidde tot een gesprek waarin Davids mij vroeg 
toe te treden tot zijn commissie in wording. Mijn besluit ‘ja’ te zeggen tegen zijn verzoek werd 
waarschijnlijk makkelijker gemaakt door de grote afstand die mij op dat moment van het 
Nederlandse politieke toneel scheidde. Die afstand was een fraaie voortzetting van de situatie 
waarin ik tussen 2003 en 2007 de Nederlandse politieke besluitvorming inzake de inval in Irak 
en de nasleep daarvan had beleefd: vanuit Rome, waar ik in die jaren directeur was van het 
Koninklijk Nederlands Instituut aldaar. 

Dat er sprake was van afstand, besefte ik misschien wel het scherpst op het moment waarop 
de oorlog in Irak daadwerkelijk begon, toen ik me in New York bevond. Nooit zal ik vergeten 
hoe vijandig de deelnemers aan een antioorlogsdemonstratie door omstanders werden beje-
gend. Komende uit landen (Nederland en Italië) waar een grote meerderheid van de bevol-
king zich had uitgesproken tegen een eenzijdige militaire actie van de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk, was het alsof ik in New York op een andere planeet was geland. Door in 
de commissie-Davids te participeren, zo dacht ik in Auckland, zou ik met nieuwe ogen naar die 
verschillende realiteiten kunnen kijken. Voor alles werd ik aangetrokken door de mogelijkheid 
een kijkje te kunnen nemen achter de schermen van het Nederlandse politieke bedrijf. Het 
lidmaatschap van de commissie leek me een unieke kans om van binnenuit te bestuderen hoe 
politieke besluitvormingsprocessen rond kwesties van oorlog en vrede zich voltrekken. 

Afgezien van mijn persoonlijke belangstelling voor het onderwerp, was de oorlog in Irak 
voor een historicus als ik een ver-van-mijn-bedshow, aangezien ik gespecialiseerd ben in de 
geschiedenis van het moderne Italië, met een bijzondere belangstelling voor kwesties die te 
maken hebben met sekse. Ook als directeur van het niod had ik geen rechtstreekse ervaring 
met een onderzoek als dat van de commissie-Davids. Wel beschikte ik intussen over inside-
kennis van de manier waarop het niod het Srebrenica-onderzoek had uitgevoerd. Ook had 
ik door het werk als directeur van dat instituut van nabij meegemaakt wat het betekent om 
leiding te geven aan historisch onderzoek dat zich beweegt op het grensvlak van wetenschap 
en samenleving. Bovendien houdt de vraag hoe pijnlijke episodes uit een nationaal verleden 
doorwerken in de maatschappelijke en politieke realiteit van het heden mij al heel lang bezig. 
Genoeg redenen dus om met beide handen de kans aan te grijpen nu eens heel direct een 
onderzoek naar een maatschappelijk gevoelig onderwerp in de praktijk mee te maken en er 
mede vorm aan te geven.
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Ik verwachtte en hoopte dat het onderzoek een groot en spannend avontuur zou worden. 
In die verwachting ben ik niet teleurgesteld. Wat mij wel teleurgesteld heeft, is hoe weinig 
debat het rapport na zijn verschijning heeft uitgelokt.1 Voor zo’n debat, bijvoorbeeld over de 
rol van de top van het ministerie van Buitenlandse Zaken in besluitvormingsprocessen, bood 
(en biedt!) het rapport voldoende aanknopingspunten. Maar na de persconferentie van de 
minister-president op 12 januari 2010 leek de enige vraag die van belang was, of het rapport 
het einde van het tijdperk-Balkenende had ingeluid. Een cynicus zou op de gedachte kunnen 
komen dat degenen die al jaren zo hard geijverd hadden voor een onafhankelijk onderzoek, 
uit waren op iets anders dan de ‘waarheid’ over de Nederlandse rol in de Irakoorlog.

Terug naar het avontuur. Avontuurlijk was zeker het werken met staatsgeheime en ver-
trouwelijke informatie, en de daaruit voortvloeiende noodzaak om een screening door de 
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (aivd) te ondergaan. Voor een historicus als 
ik was dat een ongewone ervaring die mij dwong mijn leven vanuit een nieuw perspectief 
te bezien: waren er zaken voorgevallen die mij chantabel maakten? En: welke schendingen 
van de privacy moet een onderzoeker voor lief nemen om te kunnen deelnemen aan zo’n 
spannend onderzoek? Ook de maatregelen die tijdens de eerste maanden van het onderzoek 
werden genomen om te garanderen dat de commissie haar werk kon verrichten zonder dat 
de vereiste geheimhouding werd geschonden, versterkten het gevoel dat een spannend jon-
gensboekenavontuur was begonnen. 

Kenmerkend voor een jongensboekenavontuur is dat degenen die het avontuur aangaan 
een verbond sluiten. Geheimhouding en de rituelen die daarmee gepaard gaan, horen bij zo’n 
verbond. De eis van geheimhouding heeft dit onderzoek voor mij anders gemaakt dan welk 
ander onderzoek ook dat ik daarvoor had gedaan. Door die eis werd de zevenkoppige com-
missie op zichzelf teruggeworpen, en daarmee werden de leden, of zij dat nu wilden of niet, 
een groep verenigd door een speciale gedragscode. De samensteller van de commissie, oud-
president van de Hoge Raad Willibrord Davids, was de enige die alle leden van de commissie 
kende.2 Voor de anderen gold dat hij of zij tevoren hooguit enkele van de andere leden kende. 
Dit droeg bij tot het spannende karakter van het onderzoek, omdat het resultaat stond of viel 
bij een goede samenwerking met deels onbekenden. 

Die onbekendheid verdween snel dankzij het frequente onderlinge contact dat nodig was 
om het rapport tot stand te brengen. Van de leden werd verwacht dat zij minstens twin-
tig uur per week aan het werk voor de commissie zouden besteden. Die inzet was werkelijk 
nodig, evenals die van de vier aan de commissie toegevoegde fulltime onderzoekers. De com-
missie kwam wekelijks bij elkaar op een geheim gehouden locatie in Den Haag. De eerste 
maanden werden besteed aan de operationalisering van de onderzoeksopdracht, de eerste 
selectie van het archiefmateriaal en een voorlopige hoofdstukindeling, die gaande het onder-
zoek voortdurend veranderd en verfijnd zou worden.3 Ook werd in een vroeg stadium een 
onderlinge taakverdeling opgesteld, waarbij commissieleden en onderzoekers werden gekop-
peld aan specifieke hoofdstukken. Uitgangspunt voor die verdeling waren persoonlijke exper-
tise en inhoudelijke voorkeuren. Ik werd, vanwege mijn ervaring als directeur van het niod, 
benoemd tot vicevoorzitter, teneinde Willibrord Davids bij afwezigheid te kunnen vervangen. 
Ook maakte ik samen met Davids en de secretaris van de commissie, Koos van der Bruggen, 
deel uit van het groepje dat zich bezighield met de communicatie naar buiten toe over het 
onderzoek. De zomermaanden van 2009 werden besteed aan het houden van interviews met 
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een flink aantal personen die een rol leken te hebben gespeeld in het besluitvormingsproces. 
In die maanden zagen de commissieleden elkaar verschillende keren per week. Datzelfde geldt 
voor de maanden november 2009 tot en met januari 2010, toen de productie van het rapport 
in de eindfase verkeerde. 

Al met al heeft de commissie in een klein jaar een intensieve zoektocht naar de ‘waarheid 
inzake Irak’ voltooid. Ten opzichte van de streefdatum die de minister-president in februari 
2009 bij zijn aankondiging van het onderzoek had genoemd, heeft de commissie dus een 
kleine vertraging van twee maanden opgelopen. Die kan voor het grootste deel op het conto 
van de aivd worden geschreven. Nadat de commissie op 1 maart begonnen was met haar 
werkzaamheden, duurde het nog een kleine twee maanden vóórdat de screening van leden 
en medewerkers voltooid was. Pas in juni functioneerde de beveiligde werkomgeving naar 
behoren. Tot die tijd werd de commissie ernstig gehinderd in de bestudering en verwerking 
van staatsgeheime informatie. Vooral in de eerste twee maanden konden de leden van de 
commissie niet veel meer doen dan zich oriënteren in vakliteratuur en openbare bronnen. Het 
is opmerkelijk dat het ministerie van Algemene Zaken kennelijk niet bij machte is geweest de 
aivd te doordringen van de urgentie van het Irakonderzoek. 

Spoorzoeken in een achterkamertje

Hoe vindt men ‘de waarheid’ over zo’n complex onderwerp als de politieke besluitvorming 
over het Nederlandse standpunt inzake de inval in Irak? In de discussies zoals die in maart en 
april 2009 in parlement en media werden gevoerd over het ‘Informatieprotocol’ voor de com-
missie-Davids werd het ‘vinden’ van de waarheid sterk verbonden met de noodzaak onbelem-
merd toegang te hebben tot al het benodigde archiefmateriaal.4 Zonder zo’n vrije toegang zou 
het niet mogelijk zijn de waarheid op het spoor te komen. Ook de commissie zelf achtte het 
zeer belangrijk om vrij toegang te hebben tot de bronnen en zij heeft die toegang ook gekre-
gen. Tegelijkertijd was van begin af aan duidelijk dat het door de zogenaamde third party rule 
moeilijk zou zijn om nog niet openbaargemaakte rapporten van buitenlandse inlichtingen-
diensten te raadplegen.5 In de commissie is om die reden al in een vroeg stadium gesproken 
over de consequenties van dit type beperkingen voor de kwaliteit van het onderzoek. Ons leek 
dat het belangrijk zou zijn om die beperkingen duidelijk aan te geven, zodat iedereen zou 
weten dat de bevindingen van de commissie op dit punt binnen een begrensd kader tot stand 
waren gekomen. Wij gingen ervan uit dat die bevindingen desalniettemin waardevol zouden 
kunnen zijn en dat zij, ondanks de beperkingen, toch nieuw licht zouden kunnen werpen op 
reeds bekende zaken. 

Hoe de commissie is omgesprongen met bovengenoemde beperkingen is, denk ik, illus-
tratief voor de manier waarop zij het begrip ‘waarheidsvinding’ heeft opgevat. Ik heb geen 
van de leden er ooit op kunnen betrappen te denken dat de waarheid slechts gevonden zou 
kunnen worden als de commissie de beschikking zou hebben over alle relevante bronnen. Wel 
onderschreef ieder commissielid het belang van een goede selectie van gevarieerde bronnen. 
Het begrip ‘selectie’ geeft echter al aan dat de commissie niet zo naïef was te denken dat het 
bij ‘de waarheid’ slechts ging om zoeken en vinden. Om voor mezelf te spreken: mijn uit-
gangspunt was niet dat de waarheid inzake de totstandkoming van het Nederlandse politieke 
standpunt over Irak een soort schat was die ergens verborgen lag en slechts door de onder-
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zoekers behoefde te worden opgespoord en blootgelegd. Hoe aantrekkelijk dat beeld ook is, 
omdat zoveel in deze kwestie zich in het verborgene heeft afgespeeld, toch dekt het voor mij 
de lading van de onderzoekspraktijk van de commissie niet. Daarbij past veel beter het woord 
‘reconstructie’, een begrip dat meer recht doet aan de scheppende, interpreterende inbreng 
van de commissie zelf bij de totstandkoming van het relaas zoals dat in het eindrapport is 
verschenen. Tegelijkertijd geeft het begrip ‘reconstructie’ ook aan dat de commissie ervan uit-
ging dat het politieke besluitvormingsproces zoals dat in het verleden had plaatsgevonden, op 
hoofdlijnen te reconstrueren viel. Ook al waren er tussen de commissieleden verschillen waar 
het ging om het vertrouwen in de mogelijkheid van een volkomen objectieve en volledige 
weergave van het politieke besluitvormingsproces, allen waren het erover eens dat het rapport 
niet tot doel had een politiek oordeel te vellen over het besluit van de toenmalige Nederlandse 
regering. Het rapport zou, door een zo evenwichtig mogelijk weergegeven reconstructie van 
de totstandkoming van dit besluit, parlement en regering een stevige basis moeten bieden 
voor een politiek oordeel.

Het reconstructiewerk van de commissie voltrok zich in een afgeschermde situatie. De 
commissie kwam, zoals gezegd, bijeen op een geheim gehouden (en geheim gebleven) locatie. 
De kantoren die ons ter beschikking stonden, waren afgesloten van de rest van het gebou-
wencomplex en slechts voor ingewijden toegankelijk met behulp van speciale pasjes. De kan-
toren en het daar gebruikte communicatienetwerk waren ‘afluisterproof ’ gemaakt. Voor alle 
zekerheid bleven tijdens de vergaderingen en de interviews ook de ramen hermetisch gesloten 
om te voorkomen dat op de een of andere manier van buitenaf in de besprekingen zou kun-
nen worden ‘ingebroken’. Thuis werkten de leden van de commissie en de onderzoekers met 
beveiligde computers. Op feestjes en partijen blonken wij uit in het geven van ontwijkende, 
nietszeggende antwoorden op nieuwsgierige vragen. De buitenwereld werd ook op andere 
manieren op een afstand gehouden: de commissie besloot om de interviews met betrokkenen 
niet in het openbaar af te nemen en zag ook af van periodieke tussentijdse rapportages over 
het onderzoek. Als buffer tussen de commissie en de buitenwereld fungeerde een communica-
tiebureau. Met de medewerkers daarvan werd regelmatig overlegd, zodat de commissie goed 
op de hoogte bleef van de reacties in de samenleving op het onderzoek. Zij stond open voor 
alle informatie van geïnteresseerde burgers die via de website tot haar kwam, maar wilde zich 
zo vrij mogelijk voelen in de manier waarop die informatie werd gebruikt in het onderzoek. 
Op enkele algemene berichten na ging er dan ook geen nieuws van de commissie naar de 
samenleving. Ook aan de medewerkers van het communicatiebureau werd tot het allerlaat-
ste stadium van het onderzoek niets prijsgegeven over de inhoud van het rapport. Dit alles 
stond haaks op de inmiddels vertrouwde sociale praktijk, waarin via twitteren en lekken niets 
afgeschermd lijkt te kunnen en mogen worden. Dat wij aan dat lekken niet meededen, heeft 
velen verbaasd. Fokke en Sukke stonden niet alleen met hun ‘prangende’ vraag op de perscon-
ferentie van 12 januari 2010: ‘Mijnheer Balkenende, nog één vraag: waarom was het rapport 
niet uitgelekt?!!’6

Vanwaar die keuze voor zo’n afgeschermde onderzoekspraktijk? Stond dat werken in zo’n 
‘achterkamer’ niet haaks op het streven naar transparantie waarvan ook het besluit van minis-
ter-president Balkenende om opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek een uiting 
was? In de door alle leden van de commissie gedeelde visie zou de kwaliteit van het onder-
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zoek en het onafhankelijke karakter ervan worden verhoogd als de commissie zich gaande 
het onderzoek zo min mogelijk zou laten beïnvloeden door de opvattingen van derden. Dat 
gold mutatis mutandis ook voor degenen die de zij interviewde: het ‘showelement’ dat onver-
mijdelijk samengaat met openbare ‘verhoren’, leek de commissie niet bevorderlijk voor de 
kwaliteit van de interviews, omdat het risico bestond dat de geïnterviewden in hun getuige-
nissen te veel rekening zouden houden met de opvattingen en verwachtingen van het publiek. 
Bovendien zou het niet mogelijk zijn geweest tijdens de interviews vrijelijk te spreken over de 
uit de schriftelijke bronnen verkregen staatsgeheime informatie. 

Hoe vindt controle op de kwaliteit van het onderzoek plaats in zo’n afgeschermde onder-
zoekspraktijk? Dat is voor mij de hamvraag bij dit type onderzoek. Het collectieve karakter 
van het onderzoek is mijns inzien een belangrijke en misschien wel de belangrijkste garantie 
voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Terwijl die betrouwbaarheid in andere onder-
zoekssitutaties tot stand komt doordat de (lopende) onderzoeksresultaten besproken worden 
met derden, in begeleidings- of beoordelingscommissies, klankbordgroepen, peer reviews en 
allerlei vormen van collegiaal overleg, was het in dit geval – vanwege de noodzaak tot geheim-
houding – alleen de commissie zelf die de eigen onderzoeksresultaten kritisch onder de loep 
nam. Voor elk hoofdstuk was er weliswaar één eerstverantwoordelijke auteur (of waren er 
in een enkel geval enkele eerstverantwoordelijke auteurs) aangewezen (telkens bijgestaan 
door een of meer onderzoekers van de ondersteunende staf), maar omdat alle hoofdstukken 
in concept verscheidene malen door de voltallige commissie intensief zijn besproken, is het 
rapport als geheel toch een collectief werkstuk geworden. Ook de eindredactie, uitgevoerd 
door voorzitter Davids en mijzelf als vicevoorzitter, droeg hieraan bij, evenals het gezamenlijk 

potprent John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol, nrc Handelsblad, 12 jan. 2010
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opstellen van de 49 conclusies voor het rapport als geheel. Zowel in de besprekingen over die 
conclusies als in die over de afzonderlijke hoofdstukken is in het bijzonder gelet op persoon-
lijke, al dan niet politiek geladen interpretaties. Steeds is bekeken of dergelijke interpretaties 
grond vonden in het bronnenmateriaal. Ook is nagegaan in hoeverre dergelijke interpretaties 
door de commissie als geheel gedragen werden. Als dat niet het geval was, werden ze geschrapt 
of werd ervoor gekozen om ze een aparte plaats in het rapport te geven, zoals is gebeurd met 
de kanttekening van commissielid Peter van Walsum.7

Achteraf bezien vind ik de onderlinge samenwerking het interessantste element van het 
onderzoek. Als historicus ben ik gevormd door de gedachte dat de kwaliteit van een onderzoek 
afhangt van de individuele capaciteiten van een onderzoeker die persoonlijk verantwoordelijk 
is voor het eindresultaat. Hoewel onderzoeksgroepen die projectmatig onderzoek verrich-
ten, tot de normale praktijk van geesteswetenschappelijk onderzoek zijn gaan behoren, is het 
ideaal van de onderzoeker als schepper van een origineel kunstwerk toch niet verdwenen. In 
de commissie-Davids kwamen verschillende onderzoekstradities bij elkaar: juristen, sociale 
wetenschappers en historici brachten, behalve hun eigen expertise, ieder hun eigen gewoontes 
en wetenschappelijke normen in. Die verschillen uitten zich zowel in de bespreking van de 
concepthoofdstukken alsook in de discussies over enkele methodologische aspecten van het 
onderzoek. Dat bleek bijvoorbeeld bij de besprekingen over de wetenschappelijke waarde van 
het houden van interviews met directbetrokkenen. De literatuur over oral history gaf aanlei-
ding tot reflectie over het ‘waarheidsgehalte’ van mondelinge bronnen, de werking van het 
geheugen, het verschil tussen schriftelijke en mondelinge bronnen en de beste methoden om 
via interviews de ‘waarheid’ zo dicht mogelijk op de huid te zitten. In al die discussies heeft 
het mij steeds getroffen hoe groot de bereidheid van de commissieleden was om individuele 
bevindingen bij te stellen of op te geven. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er is menige pittige 
discussie gevoerd, die soms slechts over een enkel woord ging. Dat de commissie er desalniet-
temin in is geslaagd een collectief werkstuk af te leveren, hangt mijns inziens onder meer 
samen met de bijzondere publieke druk om tot een betrouwbaar en onafhankelijk onder-
zoeksresultaat te komen. Met andere woorden: juist omdat het onderzoek in het teken stond 
van ‘waarheidsvinding’ vroeg het van de commissieleden de bereidheid al dan niet politiek 
geladen opvattingen en interpretaties kritisch te toetsen aan die van anderen met als doel een 
onpersoonlijker (of misschien beter: bovenpersoonlijke) ‘waarheid’ te produceren die toch zo 
veel als mogelijk de inzichten van de afzonderlijke commissieleden in zich droeg. 

Zo was het bereiken van een betrouwbaar onderzoeksresultaat uiteindelijk toch in de eer-
ste plaats afhankelijk van menselijke factoren. De rol van de voorzitter was in dat opzicht van 
cruciaal belang: die moest al die verschillen tussen personen op de een of andere manier een 
plaats geven zonder dat ze een krachtig en duidelijk antwoord op de vraag naar de waarheid 
inzake Irak in de weg stonden. Geduld, vasthoudendheid, onafhankelijkheid, maar vooral 
humor en relativeringsvermogen waren instrumenten die voor het onderzoek net zo belang-
rijk waren als het hanteren van de juiste onderzoeksstrategie. Zo de commissie-Davids een 
geheim wapen had om de waarheid te vinden, dan was dat wat mij betreft haar voorzitter.
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Noten

1 Rapport Commissie van Onderzoek besluitvorming Irak (Amsterdam 2010).

2 Zie voor de overwegingen van Davids ten aanzien van de samenstelling van de commissie en de 

relatie tussen die samenstelling en de onafhankelijkheid van de commissie: Koos van der Bruggen, 

‘Met de kennis van nu. Reflecties van een Irak-onderzoeker’, Vrede en Veiligheid 39 (2010) nr. 1/2, p. 

1-12, aldaar p. 2-4. 

3 Zie voor meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksmethodiek van de commissie: Van der 

Bruggen, ‘Met de kennis van nu’, p. 4-7. 

4 Zie voor die discussies behalve het Rapport Commissie van Onderzoek ook: Van der Bruggen, ‘Met de 

kennis van nu’, p. 1-2.

5 Zie voor meer informatie over de ‘Derde partij regel’ en de manier waarop hier door de commissie 

hiermee is omgesprongen: Rapport Commissie van Onderzoek, p. 278-279. 

6 nrc Handelsblad, 12 jan. 2010.

7 Rapport Commissie van Onderzoek, p. 270.
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