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Reuters (Londen), 16 september 2003 
 
Voormalig leider van de wapeninspec-
ties Hans Blix gelooft dat Irak haar 
massavernietigingswapens inderdaad 
tien jaar geleden heeft vernietigd. De 
inlichtingendiensten zaten er naast met 
hun inschatting over Irak’s wapenbezit, 
die tot een oorlog heeft geleid. Dat zei 
Blix vanuit Zweden in een interview met 
de Australische radio. Volgens Blix zou 
de zoektocht naar het bewijs van che-
mische, biologische of nucleaire wa-
pens hooguit slechts wapendocumen-
ten boven tafel brengen. 
 
In 1991 vond het Internationale Bureau 
voor Atoomenergie (IAEA) van de VN 
een - wat zij noemden - nucleair wa-
penprogramma in Irak. Het bureau 
werkte zeven jaar aan de ontmanteling 
van Bagdad's nucleaire capaciteit, tot-
dat de wapeninspecteurs het land wer-
den uitgezet. Voordat hij bevel gaf tot 
de invasie die het regime van Saddam 
Hoessein omver zou werpen, refereer-
de president Bush - als eerste recht-
vaardiging van de oorlog - aan de drei-
ging die uitging van Irak's bezit van 
massavernietigingswapens. VN-
wapeninspecteurs verlieten Irak in 
maart van dit jaar toen Amerikaanse en  

  
Britse strijdkrachten zich klaarmaakten 
voor een invasie.Verzoeken om de wa-
peninspecteurs opnieuw in Irak te stati-
oneren zijn door de Amerikaanse bezet-
ters geweigerd. In plaats daarvan heb-
ben zij hun eigen orgaan opgezet: de 
Irak Survey Group. Na meer dan vijf 
maand van onderzoek zijn er geen 
massavernietigingswapens gevonden 
door deze groep, die uit 1500 mensen 
bestaat. 
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Daily Telegraph (Londen), 15 september 2003 
 
“Het is de plicht van elke rechtschapen 
man in Falluja om mee te doen aan de 
jihad tegen de slechte mensen die 
slechte dingen naar Irak brengen." De 
oproep aan de muur van de moskee 
vertelt niet wie “de slechte mensen” 
zijn: dat zijn onmiskenbaar de Ameri-
kaanse bevrijders. 
 
De relatie tussen Amerikanen en plaat-
selijke bevolking is slecht sinds Ameri-
kaanse soldaten eind april 15 Iraakse 
demonstranten doodschoten. Onlangs 
bereikte de situatie een nieuw diepte-
punt. Iraakse agenten werden tijdens 
de achtervolging van een bende over-
vallers beschoten door Amerikanen, die 
dachten dat ze werden aangevallen. 
Tijdens het drie uur durende vuurge-
vecht kwamen acht Iraakse veilig-
heidsmensen om het leven: plaatselijke 
vrijwilligers, die op verzoek van de 
Amerikanen de veiligheid bewaakten. 
 
De Amerikaanse verontschuldigingen 
voor het incident hebben weinig indruk 
gemaakt. Toen rouwenden tijdens de 
begrafenissen geweerschoten afvuur-
den, riep een plaatselijke imam op “de 
kogels te bewaren voor de borst van de 
vijand”. Inmiddels zijn onder de Ameri-
kaanse soldaten een dode en drie  

  
gewonden gevallen na een Iraakse 
aanval. In de straten van Falluja is eni-
ge nostalgie te beluisteren naar de tijd 
van Saddam. Onder Saddam wist je 
tenminste waar je aan toe was. Sad-
dam executeerde alleen zijn vijanden; 
zolang je niets verkeerd deed, hoefde je 
niets te vrezen. 
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Sunday Times (Londen), 14 september 2003 
 
In juli beweerde David Kay, hoofd van 
het Brits-Amerikaanse team dat in Irak 
op jacht is naar massavernietigingswa-
pens, nog dat hij genoeg bewijs had 
gezien om ervan overtuigd te zijn dat 
Saddam Hussein een programma had 
voor de productie van deze wapens. Hij 
verwachtte dat hij “sterke” aanwijzingen 
zou vinden voor het bestaan van raket-
systemen en “waarschijnlijk” ook bewij-
zen voor biologische wapens. Vorige 
week besloten Groot-Brittannië en 
Amerika echter om de publicatie van 
Kay’s rapport voor onbepaalde tijd uit te 
stellen. De reden: Kay’s wapeninspec-
teurs hebben nog steeds niets kunnen 
vinden.  
 
De pogingen van de afgelopen vier 
maanden van de Iraq Survey Group, 
een Brits-Amerikaans team van 1400 
wetenschappers, militaire en inlichtin-
genexperts, om Irak af te schuimen op 
zoek naar bewijzen voor chemische of 
biologische wapens zijn tot dusver in 
mislukking geëindigd. Bronnen in de 
Britse inlichtingendiensten hebben be-
vestigd dat het eindrapport van het 
team uitgesteld is en misschien zelfs 
nooit gepubliceerd zal worden. Vorige 
week zeiden Britse functionarissen dat  

  
ze geloofden dat David Kay “proefbal-
lonnetjes” had opgelaten en dat er geen 
harde bewijzen gevonden waren. De 
jacht op Iraakse wapens wordt in Lon-
den en Washington gezien als een be-
langrijke stap om een in toenemende 
mate sceptisch publiek ervan te over-
tuigen dat de oorlog gerechtvaardigd 
was. Er zijn eerder al alarms op dit ge-
bied geweest, maar tot dusver zijn ze 
alle vals gebleken.   
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