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de regering-Obama ruim een jaar in het
zadel lijken de verhitte discussies over de
Amerikaanse martelpraktijken en men-
senrechtenschendingen in Guantánamo,
Abu Ghraib, Bagram en elders alweer tot
een ver verleden te behoren. Kort na zijn
aantreden wilde Obama schoon schip
maken. Hij kondigde aan de gevangenis
in Guantánamo Bay op Cuba zo snel
mogelijk te sluiten en herhaalde ettelijke
keren dat ‘Amerika niet martelt’ – onder
meer in juni 2009 te Cairo. 

Hoewel hij met deze verklaringen
eigenlijk die schandvlek naar het ver -
leden wilde bannen, stond Obama toe
dat minister van Justitie Eric Holder in
augustus een onderzoek liet starten naar
de verhoorpraktijken onder George W.
Bush en vicepresident Dick Cheney.
Ongeacht de uitkomst hiervan zal Ame-
rika’s mensenrechtenpolitiek – en daar-
mee de morele status en geloofwaardig-
heid van het land – de komende jaren
mede beoordeeld worden in de context
van martelpraktijken en het clandestien
vervoeren van gevangenen om ze buiten
het bereik van het Amerikaanse recht te
laten ‘verhoren’. 

Als we de westerse rechtsstaatnormen als
maatstaf nemen, dan is het eenvoudig
om het beleid van Bush af te doen als een
flagrante schending van mensenrechten.
Maar in plaats van de rol van moraalrid-
der te spelen is het interessanter inzicht
te krijgen in de denkwereld van de juris-
ten die het mogelijk maakten interna-
tionaal recht ontoepasbaar te verklaren,
hoe zij dit bewerkstelligden en wat hun
drijfveren waren. 

Een auteur die deze stap van veronge-
lijktheid naar begripsvorming heeft gezet,
is de Engelse mensenrechtenadvocaat en
hoogleraar volkenrecht te Londen Phi-
lippe Sands. In zijn eerdere boek Lawless
World (2005) gaf hij een boeiende analyse
van de wijze waarop de Bush-regering in
de opmaat naar de oorlog in Irak het vol-
kenrecht terzijde schoof en het recht op
zelfverdediging van staten wilde oprek-
ken. Sands’ verontwaardiging hierover
was des te groter omdat de internationale

strafrechtspleging juist in de jaren negen-
tig tot volle wasdom was gekomen. Het
beleid van Bush betekende een diepe
terugval naar het tijdperk van het recht
van de sterkste.

In zijn nieuwste boek, Torture Team.
Deception, Cruelty and the Compromise of
Law, richt Sands zich op de behandeling
van de vermeende terroristen die tijdens
de oorlogen in Afghanistan en Irak waren
opgepakt. Met medewerking van een aan-
tal juridische adviseurs creëerde de rege-
ring-Bush voor deze gevangenen een
rechtsregime waaronder zij voor onbe-
paalde tijd konden worden opgesloten,
met onthouding van fundamentele rech-
ten als habeas corpus (het verbod op onge-
rechtvaardigde ingevangenneming) en
de mogelijkheid van onderwerping aan
‘verstevigde verhoormethoden’, tot mar-
teling aan toe. 

In dit boek komt Sands naar voren als
een onderzoeksjournalist die probeert

te begrijpen wat er aan de excessen in
Guantánamo en elders is voorafgegaan.
In zijn zeer gedetailleerde verslag slaagt
hij erin de persoonlijke optiek van ver-
schillende Bush-juristen te onthullen. Zo
weet hij de onderminister op het Penta-
gon, Douglas Feith, ertoe te bewegen dat
deze toegeeft dat ‘sommige lieden ideeën
hadden geopperd die enigszins over -
enthousiast waren, en niets met de oor-
log tegen terreur te maken hadden’. Voor
Diane Beaver, een laaggeplaatste jurist op
Guantánamo die eigenhandig de contro-
versiële ondervragingstechnieken moest
goedkeuren, toont hij zelfs sympathie:
‘Zij leek me een eerlijke, loyale en fat-
soenlijke persoon, die in moeilijke omstan-
digheden deed wat van haar gevraagd
werd onder druk van haar superioren in
Guantánamo en nog grotere druk vanuit
Washington.’

Evenmin met een gezonde prestatiezucht
van onderzoekers en een sterke drang
naar meer en groter. Samenwerking met
industriële partners is een goede zaak.
Octrooieren van innovatieve kennis kan
innovatieve productie stimuleren. Uni-
versiteiten aansporen tot een actieve bij-
drage aan de regionale en nationale eco-
nomie is niet verkeerd. Naast publieke
middelen zijn andere geldbronnen voor
universitair onderzoek welkom: spon-
soring door alumni en bedrijven, de
opbrengsten van octrooien, aandelen in
spin-off bedrijven.

Het gaat pas mis wanneer het com-
mercialiseren van kennis een obsessie
wordt voor de universiteit, wanneer het
octrooieren van een bijproduct een doel
op zich wordt, wanneer nut en financieel
profijt op de korte termijn academisch
gedrag en strategie sturen, wanneer riva-
liteit om aantallen onderzoeksbeurzen
de academische rangorde gaat bepalen,
wanneer open samenwerking het aflegt
tegen exclusieve contracten, wanneer de
balans tussen ongeoormerkt onder-
zoeksgeld en gemerkte middelen ernstig
verstoord raakt. 

Wat te doen wanneer het misgaat? Of lie-
ver: hoe te voorkomen dat de universiteit
haar evenwicht verliest? Voor complexe

problemen die door een veelheid aan
invloeden worden veroorzaakt, bestaat
zelden een eenvoudige oplossing. Toch
hebben auteurs die over de uitdagingen
van de hedendaagse Amerikaanse uni-
versiteit schrijven, elk een voorkeurs -
recept. De juristen McGarity en Wagner
verwachten veel van helderder en dwin-
gender regelgeving. Washburn is dat gro-
tendeels met hen eens. Zij pleit onder
meer voor federale wetgeving die onder-
zoekers en bestuurders iedere vorm van
persoonlijke financiële relatie verbiedt
bij enig bedrijf waarvoor de uitkomsten
van hun onderzoek relevant zouden zijn. 

Greenberg zou geen ervaren weten-
schapsjournalist zijn als hij niet de heil-
zame werking zou onderstrepen van
 grotere openheid en publiciteit. In de
openbaarheid brengen wat er misgaat en
misstanden aan de kaak stellen, zijn
effectieve lessen voor universitaire
bestuurders, academische prominenten
en individuele wetenschappers die zeer
gesteld zijn op een goede reputatie. Bok,
jarenlang president van Harvard, doet
een dringend moreel beroep op zijn col-
lega’s. Universitaire bestuurders moeten
de deugden van onbaatzuchtigheid en
academische onafhankelijkheid blijven
beoefenen en belonen: ‘Het verdedigen
van deze academische deugden, zelfs met

het risico van financieel verlies, wekt de
bewondering van studenten, faculteit en
alumni, terwijl het tegelijk het publieke
vertrouwen vergroot in wat professoren
zeggen en doen. Maar wanneer universi-
taire gezagslieden deze deugden laten
eroderen, slinkt hun morele autoriteit.’ 

Geiger en Sá zien in hun recente boek
Tapping the Riches of Science vooral kan-
sen, weinig gevaar. De auteurs schetsen
een optimistisch beeld van universiteiten
die bijdragen aan de economische ont-
wikkeling van regio’s en staten. Over-
trokken verwachtingen zal de praktijk
vanzelf corrigeren, het voorbeeld van riva-
len zal onderschatting van opbrengsten
duidelijk maken. Ook universiteiten die
van bijdragen aan economische groei een
strategisch thema hebben gemaakt, ver-
waarlozen hun traditionele academische
taken en waarden allerminst. Het gaat
immers om een belangrijke aanvulling
op, niet om een vervanging van, andere
universitaire verplichtingen. 

IndeacademischewereldwaarinGeiger
en Sá hun lezers rondleiden, is niets wezen-
lijks mis. Of het moeten de critici zijn die
menen dat verbindingen met de indus-
trie zich niet verdragen met de waarden
van onbaatzuchtige wetenschapsbeoefe-
ning en die denken dat zich een wezen-
lijke verandering heeft voorgedaan aan

de Amerikaanse universiteiten. Deze beide
onderzoekers, specialisten in de bestude-
ring van het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek, zien slechts een
graduele verschuiving – wat anderen met
hun grote verhalen over globalisering, de
kennissamenleving en de universiteit als
onderneming ook mogen beweren. In
Tapping the Riches of Science is de ontwik-
keling van de universiteit eerder conti-
nuïteit dan revolutie; de lezer vindt er geen
sappige case stories over onderzoekers die
met belangenconflicten de voorpagina
hebben gehaald of dat nog zullen doen. 

Sijbolt Noorda is voorzitter van de Vereniging van

Universiteiten (VSNU). Hij is tevens redactievoor-

zitter van de ABG.

De redactie ontvangt graag reacties op dit
essay. Inzendingen over de publieke en pri-
vate financiering van wetenschappelijk
onderzoek kunt u sturen naar abg@aup.nl.
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Begrijpen is echter niet hetzelfde als
begrip tonen. Sands’ uitgangspunt blijft
overduidelijk: marteling mag en kan
onder geen enkele omstandigheid wor-
den getolereerd. De internationale ver-
plichtingen die de Verenigde Staten zijn
aangegaan, maken dat de regering hier
op geen enkele wijze onderuit kan komen,
ook niet in een oorlog tegen terrorisme. 

Het verhaal over de juridische implicaties
is uiteraard veel gecompliceerder dan
deze stellingname. Dat verhaal begint bij
een door minister van Defensie Donald
Rumsfeld op 2 december 2002 onderte-
kend advies, opgesteld door de juridisch
adviseur op het Pentagon Jim Haynes,
over de toepassing van internationale ver-
dragen – met name de uit 1949 stam-
mende Derde Conventie van Genève
inzake de behandeling van krijgsgevan-
genen en het VN-Verdrag tegen marteling
van 1984. In dit advies pleitte Haynes
ervoor om op gevangenen in Guantá-
namo nieuwe verhoortechnieken te kun-
nen toepassen die indruisden tegen Ame-
rikaanse gebruiken, de Uniform Code of
Military Justice en het militaire handboek
voor ondervragingstechnieken, de US
Army Field Manual 34-52. 

Deze memo kwam niet uit de lucht val-
len. Al in januari 2002 (slechts vier maan-
den na de aanslagen op 11 september)
had juridisch adviseur in het Witte Huis
Alberto Gonzales bepleit dat de Conven-
ties van Genève – de hoeksteen van het
moderne oorlogsrecht – niet van toepas-
sing waren op gevangenen die in Afgha-
nistan waren opgepakt en onder meer in
Guantánamo vastzaten. Volgens Gonza-
les waren deze bepalingen ontoereikend
voor het conflict waar Amerika voor stond
en daarom ‘uit de tijd’, ‘eigenaardig’ of
simpelweg te vaag. 

In augustus stuurde Jay Bybee, chef
van de Office of Legal Counsel (OLC)
– het hoogste juridische adviesorgaan
binnen het ministerie van Justitie – een
memorandum naar Gonzales dat later
bekend zou raken als het martelmemo.
Hoewel ondertekend door Bybee zelf, was
de werkelijke auteur de tweede man bin-
nen de OLC, John Yoo, met inbreng van
David Addington, Cheneys rechterhand
en ‘kwade genius’ achter de nieuwe bena-
dering. Doel van het memorandum was
de definities van marteling in het VN-Ver-
drag en in de Amerikaanse wetgeving
zodanig op te rekken dat ‘verstevigde ver-
hoortechnieken’ binnen de wet zouden
vallen. Als stok achter de deur bepleitten
Bybee/Yoo ‘noodzaak’ of ‘zelfverdediging’
als rechtvaardiging voor de niet-naleving
van verdragsnormen. 

Diezelfde dag werd een tweede memo
van Bybee/Yoo – dat overigens pas in april
2009 in de openbaarheid zou komen –
aan een CIA-adviseur verzonden met
daarin een uitvoeriger beschrijving van
een aantal verhoortechnieken. Deze twee
documenten zouden samen de basis vor-
men voor het in december 2002 door
Rumsfeld ondertekende voorstel waar-
mee achttien nieuwe ondervragings-
technieken toegepast konden worden op
gevangenen in Guantánamo, inclusief
het later beruchte ‘waterboarding’, een
verdrinkingssimulatie. 

Samen met onderminister Feith zou-
den Addington, Bybee, Gonzales, Haynes

en Yoo tussen 2002 en 2003 ervoor zor-
gen dat de actieradius van de president
in de oorlog tegen terreur zo ruim moge-
lijk werd – niet beknot door onwelgeval-
lige wetten, verdragen of welke beginse-
len van staats- en volkenrecht dan ook.
Zij maakten deel uit van een zelfbenoem -
de ‘War Council’ of waren hier nauw bij
betrokken (Bybee en Feith) en zouden er
eigenhandig voor zorgen dat het Ame -
rikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken, het State Department, en elke
andere instantie die vóór een volken-
rechtelijke benadering was – ‘soft on ter-
rorism’ in Addingtons woorden – niet in
de besluitvorming zouden worden
betrokken. 

Hoe slaagden juristen erin zo’n belang-
rijke rol te spelen in besluiten rond oor-
logvoering? Bij deze vraag komt The Ter-
ror Presidency van Jack Goldsmith in
beeld. Goldsmith, tegenwoordig hoog -
leraar aan Harvard Law School, betoogt
dat de oorlog tegen het terrorisme welis-
waar afwijkt van eerdere oorlogen, maar
niet in de zin zoals Bush, Cheney en de
War Council bedoelden. Het grote ver-
schil is volgens Goldsmith dat de oor-
logvoering tegenwoordig veel meer aan
wettelijke banden is gelegd dan zo’n hon-
derd, zestig of zelfs maar dertig jaar gele-
den. ‘Veel mensen denken dat de rege-
ring-Bush onverschillig [stond] tegenover
juridische beperkingen in oorlogstijd.
Maar’, zegt Goldsmith, ‘het tegenover -
gestelde is waar: de regering is gewurgd
door het recht, en sinds 11 september
2001 is deze oorlog doodgejuridiseerd’
(lawyered to death). 

Om de kwestie te contextualiseren
haalt Goldsmith allerlei voorbeelden aan
uit de tijd van Abraham Lincoln en Frank-
lin Roosevelt die aantonen dat deze pre-
sidenten veel meer bewegingsruimte had-
den dan Bush na 11 september. Ironisch
genoeg waren Lincoln en Roosevelt niet
alleen twee van de meest bewonderde
staatshoofden in de Amerikaanse geschie-
denis, zij hadden in oorlogstijd de wet
meer opgerekt (of gebroken) dan welke
andere president ook. Bush’ aanpak ver-
schilde alleen hierin dat hij met zijn go it
alone-benadering niet of nauwelijks had
geprobeerd publieke steun te verwerven
voor zijn maatregelen. Voor een president
is dit laatste echter onontbeerlijk, stelt
Goldsmith: ‘De meest fundamentele uit-
daging voor de Terror President [dit bedoelt
hij niet negatief] is om voldoende vertrou-
wen op te bouwen bij de Amerikaanse
bevolking om de benodigde maatregelen

te kunnen nemen in de strijd tegen een
vijand die onzichtbaar is en die het volk in
bepaalde opzichten niet kan begrijpen.’ 

Goldsmiths kritiek op Bush’ beleid is
des te interessanter omdat hijzelf direct
betrokken is geweest bij de hele kwestie
als hoofd van de OLC tussen oktober
2003 en juli 2004. En hoewel Goldsmith
een conservatieve visie op het oorlogs-
recht aanhangt, poogt hij zich in dit boek
te distantiëren van de War Council-juris-
ten. The Terror Presidency leest dan ook
als een partiële autobiografie die soms
trekken vertoont van een apologie. Het
boek is vooral interessant omdat Gold -
smith bijvoorbeeld probeert aan te tonen
waarom het voor de OLC nog niet zo een-
voudig was de gewraakte Bybee/Yoo-mar-
telmemo’s van augustus 2002 in te trek-
ken. De opinies van de OLC verkrijgen
namelijk de facto de status van wet omdat
dit adviesorgaan in de praktijk het laat-
ste woord heeft bij de vaststelling van de
juridische bevoegdheden van de uitvoe-
rende macht. Bij veel belangrijke juridi-
sche besluiten op het terrein van buiten-
landse zaken komen het Congres en het
Hooggerechtshof er dus geheel niet aan
te pas. In het Bush-tijdperk werd de kring
van adviserende instanties binnen de uit-
voerende macht zelfs verder beperkt tot
de War Council. 

Toen Goldsmith overwoog de Bybee/
Yoo-memo’s in te trekken, had hij niet
alleen van doen met tegenstand vanuit
de War Council, maar ook met het onge-
wenste gevolg dat CIA-agenten die naar

deze adviezen hadden gehandeld dan ver-
volgd konden worden. Daarmee zou per-
soneel ‘in het veld’ de prijs betalen voor
slecht juridisch werk in Washington.
Bovendien was nooit eerder een OLC-
memo ingetrokken. Dit nu wél doen, zou
de reputatie van de OLC en het ministe-
rie kunnen schaden omdat daarmee het
principe zou worden gebroken van stare
decisis: een eerdere beslissing moet staan -
de blijven omdat men er anders niet op
vertrouwen kan bij de implementatie van
toekomstig beleid (precedentwerking). 

Kort na het uitbreken van het Abu
Ghraib-mishandelingsschandaal in de
lente van 2004 besloot Goldsmith niette-
min een aantal memoranda, waaronder
die van Bybee/Yoo, in te trekken en te ver-
vangen. Maar nog voordat hij de nieuwe
adviezen had geschreven, had hij al ont-
slag genomen. Yoo betichtte hem er ver-
volgens van in een ‘paniekreactie’ en ‘om
politieke redenen’ zijn werk teniet te heb-
ben gedaan. 

In War by Other Means. An Insider’s Account
of the War on Terror biedt Yoo een mooie
inkijk in de gedachtewereld van een
Bush-jurist die zich nergens voor veront-
schuldigt. Waar Goldsmith lijdt aan wroe-
ging over zijn betrokkenheid, verdedigt
Yoo – die inmiddels weer zijn positie als
hoogleraar staatsrecht heeft opgepakt

aan de University of California te Berke-
ley – als een onvervalste ideoloog het
beleid van zijn meester. Al in 2005 publi-
ceerde hij een uiteenzetting van zijn visie
op de oorlog tegen het terrorisme en de
grondwettelijke implicaties daarvan in
The Powers of War and Peace. The Consti-
tution and Foreign Affairs After 9/11. 

In War by Other Means gaat Yoo direc-
ter in op zijn tijd bij het ministerie van
Justitie als rechterhand van Bybee, Gold -
smiths directe voorganger. De belang-
rijkste punten uit zijn vorige boek komen
ook hier aan de orde. Ze draaien allemaal
om één ding: het vergroten van de wette-
lijke macht van de president. Het uit-
gangspunt van Yoo is dan ook tegenge-
steld aan dat van Sands in Torture Team:
waar Sands de martelkwestie bekijkt van-
uit het perspectief van het volkenrecht, is
voor Yoo de Amerikaanse grondwet – nee,
de positie van de president daarin – het
startpunt. 

De kern van Yoo’s betoog is dat pre-
sidentiële macht in oorlogstijd in theorie
ongelimiteerd is. Hiermee onderscheidt
hij zich duidelijk van Goldsmith, wiens
zorg niet zozeer de inhoud van Bush’
beleid was, maar het vinden van een
grondwettelijk machtsevenwicht: ‘Mijn
rol als hoofd OLC was niet om vast te stel-
len of het gevolgde beleid verstandig
was’, zei hij, maar ‘ervoor te zorgen dat
het beleid op wettige wijze werd uitge-
voerd.’ Yoo’s uitgangspunt is juist anders -
om: de grondwettelijke bewegingsruimte
van de president is een functie van het

beleid dat hij wenst te voeren, met name
inzake oorlogvoering. Daarom accepteert
Yoo de kritiek van strijders voor mensen-
en burgerrechten ook niet. Het kan vol-
gens hem niet zo zijn dat vijanden van de
natie allerlei strafrechtelijke privileges kun-
nen genieten in oorlogstijd. Want het gaat
hier niet om ordinaire criminelen, maar
om terroristen die aanslagen kunnen ple-
gen op dezelfde schaal, zo niet groter,
dan waartoe landen in staat zijn. ‘Oorlog
is [daarom] te belangrijk om onderwerp
te zijn van partijpolitiek’, zegt Yoo. 

De Conventies van Genève (en het VN-
Verdrag tegen marteling) werden dan ook
gemakkelijk aan de kant geschoven. Yoo
was verantwoordelijk voor het advies dat
in februari 2002 de basis vormde voor
Bush’ besluit om de Derde Conventie van
Genève niet van toepassing te verklaren
op al-Qaeda- en Taliban-strijders. Het
argument daarbij luidde dat al-Qaeda en
de Taliban geen partij zijn bij de Con-
ventie en bovendien niet strijden volgens
de daarin gestelde voorwaarden (her-
kenbaarheid als strijder, bijvoorbeeld).
De enige concessie van Bush aan zijn
minister van Buitenlandse Zaken Colin
Powell en het State Department was om
de Conventies van Genève voorlopig van
kracht te laten tegenover Afghanistan.
Hoewel Yoo zich hierbij neerlegde, vond
hij dat de Conventies in de juiste pro-
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‘Lincoln en Roosevelt, twee van de meest bewonderde staats-
hoofden in de Amerikaanse geschiedenis, hebben in oorlogs-
tijd de wet meer gebroken dan welke andere president ook.’ 

Eerste gevangenen vlak na aankomst in Guantánamo Bay,

januari 2002.
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portie moesten worden gezien: ‘het zijn
gedetailleerde verdragen, en geen morele
wetten […] de maatstaven die van toe-
passing zijn op al-Qaeda- en Taliban-
gevangenen zijn een kwestie van beleid.
Dit vereist dat wij de voor- en nadelen
ervan afwegen tegen de alternatieven.’
(mijn nadruk)

Ook bepaalde Bush dat gevangenen
van al-Qaeda en de Taliban geen krijgs-
gevangenenstatus konden bezitten. Zij
moesten als ‘onwettige strijders’ te boek
komen te staan. Wel beloofde hij dat zij
op een ‘humane behandeling’ konden
rekenen. Degenen die in Guantánamo
werden vastgehouden, konden echter
hun detentie niet aanvechten in Ameri-
kaanse rechtbanken. De enclave op Cuba
is immers geen Amerikaans grondgebied
en valt dus buiten het bereik van de grond-
wet. Zo was een ‘juridisch zwart gat’ gecre-
eerd dat rekenschap uitsloot. Dit opende
de deur voor toepassing van de ‘verste-
vigde verhoormethoden’ op Guan tánamo
die tot zoveel commotie zouden leiden. 

Juristen als Sands stellen dat ongeacht
de juridische situatie, het in alle vier Con-
venties van Genève gemeenschappelijke
artikel 3 – dat humane behandeling voor-
schrijft van niet-strijders en van degenen
die de wapens hebben neergelegd of zijn
gevangengenomen – nog steeds bindend
is op basis van gewoonte. Het artikel ver-
biedt onder meer ‘aantastingen van de
persoonlijke waardigheid, in het bijzon-
der vernederende en onterende behan-
deling’. Juridisch adviseur van het State
Department William Taft IV pleitte ver-
geefs voor toepassing van deze bepaling
in Guantánamo op basis van gewoonte-
recht.Bushredeneerdedathetartikel alleen
relevant was voor ‘conflicten van niet-
internationale aard’ en dus niet in de oor-
log tegen het internationale terrorisme. 

Goldsmith kwalificeerde Tafts argu-
ment als ‘het oprekken van de wet’ (!) en
stelde dat artikel 3 terzijde kon worden
geschoven omdat de Verenigde Staten
niet gebonden waren aan gewoonterecht
wat betreft de behandeling van krijgsge-

vangenen. Dit is een interessante bevin-
ding, aangezien US Army Field Manual 34-
52 bevestigt dat het leger artikel 3 moet
toepassen als gewoonterecht. Het meest
ironische aan deze kwestie is nog wel dat
dit artikel zijn oorsprong vindt in de Lie-
ber Code, een serie regels voor militair
optreden die nota bene door Lincoln tij-
dens de Burgeroorlog was ingevoerd. 

De houding die Yoo – en met hem veel
andere Amerikaanse juristen – inneemt
tegenover het volkenrecht valt beter te
begrijpen in het besef dat in het Ameri-
kaanse publieke recht het primaat bij het
staatsrecht ligt. Volgens de grondwet heb-
ben verdragen dezelfde status als door
het Congres aangenomen wetten. Maar
voor Yoo is op het gebied van buitenlands
beleid de machtsverdeling tussen de pre-
sident en het Congres doorslaggevend.
In tijden van oorlog is de president de
aanvoerder van het leger (commander-in-
chief) en uit hoofde van die functie zou
hem geen strobreed in de weg gelegd
moeten kunnen worden. 

Kort na 11 september fomuleerde Yoo
de wet daarom ‘zo breed mogelijk om
ervoor te zorgen dat er later geen verwijt
kon worden gemaakt dat hij [de presi-
dent] handelde in de oorlog tegen terreur
zonder steun van het Congres’. Onder
neoconservatieven is deze visie erg popu -
lair (hoewel het de vraag is of dit met
Obama als president nog steeds zo is),
maar veel prominente staatsrechtgeleer-
den, onder wie Cass Sunstein en Lau-
rence Tribe, verwerpen deze lezing. 

Een probleem met Yoo’s betoog is dat
hij zijn argumenten slecht onderbouwt.
Ter ondersteuning van zijn ideeën refe-
reert hij veelvuldig aan Founding Fathers
als James Madison en Alexander Hamil-
ton, maar de bewijsvoering wijst bij nadere
beschouwing meestal juist de andere
kant op. De Founders hadden niet beslo-
ten om een vorst af te zetten om die te
kunnen vervangen door een gekozen vorst,
en de grondwet bouwt allerlei garanties
in om er juist voor te zorgen dat de pre-

sident niet unilateraal oorlog kan begin-
nen of voeren. Verder brengt hij merk-
waardige argumenten naar voren, zoals:
‘de houding van de Verenigde Staten zou
het zwaarst moeten wegen bij het vast-
stellen van de principes van oorlogvoe-
ring. Ons defensiebudget is namelijk
 groter dan dat van de volgende vijftien
landen bij elkaar.’ 

Doordat Yoo zo ver gaat in het verde-
digen van de prerogatieven van de pre-
sident trekt hij zijn eigen stellingname in
de richting van het absurde, en daarmee
de hele neoconservatieve visie op het
staatsrecht. De ironie is dat Yoo als aan-
hanger van het idee van ‘originalisme’,
dat stelt dat de geschriften van de Foun-
ding Fathers de enige legitieme bron voor
grondwetsinterpretatie zijn, hun nala-
tenschap ondersteboven keert om deze
maar te kunnen inpassen in zijn eigen
denkbeelden. 

Hiermee hebben we het nog niet over
de motivatie gehad. Voor Yoo is uitbrei-
ding van de grondwettelijke macht van
de president een doel op zich – en dit is
de mening van iemand die heilig over-
tuigd is van zijn eigen gelijk. Voor Gold -
smith ligt dat anders. Hoewel hij nota
bene door Yoo was voorgedragen als
nieuwe chef van de OLC, zoekt hij de moti-
vatie voor het handelen van de regering-
Bush elders: angst. Iedere dag ontving het
Witte Huis briefings over mogelijke drei-
gingen. Goldsmith zegt daarover: ‘Het
is moeilijk om de impact van deze onaf-
gebroken stroom van dreigingsrappor-
tages op de meningsvorming van het per-
soneel binnen de uitvoerende macht te
overschatten.’ 

Paranoia en obsessie met dreigingen
hielden veel stafleden in hun greep. De
vijand was grotendeels onberekenbaar
en onzichtbaar. Het Witte Huis creëerde
daarmee een bunkermentaliteit gedo-
mineerd door Cheneys ‘één-procent-doc-
trine’: één procent kans op een aanslag
moet worden beschouwd als een kans
van honderd procent. Goldsmith toont
begrip voor deze angst, maar Sands

vraagt zich – terecht – af of daarmee ‘de
acties die waren genomen ook te recht-
vaardigen [zijn]’. Uiteindelijk hadden de
extreme verhoormethoden geen belang-
rijke informatie opgeleverd en hielden de
Geneefse en martelverdragen een abso-
luut verbod daarop in, ongeacht of de
noodzaak ‘werkelijk of verbeeld was’. 

Hoewel angst dus voor sommigen
mogelijk een drijfveer is geweest, kan dit
niet of nauwelijks een verklaring – laat
staan een rechtvaardiging – zijn voor het
moedwillig schenden van het staats- en
volkenrecht. Angst kan bijvoorbeeld niet
verklaren waarom de presidentiële macht
zou moeten worden uitgebreid ten koste
van de wetgevende en rechtsprekende
macht. Juist in oorlogstijd is eenheid aan
het thuisfront geboden, zowel inside the
Beltway als daarbuiten, zoals de Viet -

namoorlog op pijnlijke wijze heeft aan-
getoond. 

Wat het volkenrecht betreft – en het
oorlogsrecht in het bijzonder – ging de
regering-Bush voorbij aan het praktische
karakter ervan. Met andere woorden, de
Conventies van Genève zijn geen reflectie
van juridische idealen die slechts hogere
aspiraties verwoorden, maar bieden mini-
mummaatstaven voor het beschermen
van de menselijkheid in oorlogstijd,
gevormd door oorlogservaringen van Sol-
ferino tot Stalingrad. De meest plausibele
conclusie is dus dat de rechtsfilosofie
voorgestaan door Yoo en andere juristen
uit de War Council niet simpelweg voort-
kwam uit angst, maar een doelbewust
ideologisch project vormde, gebaseerd
op het neoconservatieve gedachtegoed. 

Pas in november 2006 werd een voet op
de rem gezet met het besluit van het
Hooggerechtshof dat artikel 3 van de
Conventies van Genève van toepassing is
op álle krijgsgevangenen, waar dan ook
en ongeacht hun nationaliteit of plaats
van arrestatie – een vaststelling die veel
juristenoverigensalstwijfelachtigbeschou-
wen. Een van de rechters, Anthony Ken-
nedy, vond zelfs dat het artikel bindend
is voor de Verenigde Staten als verdrags-
verplichting. Schending hiervan zou oor-
logsmisdaden opleveren, ook onder Ame-
rikaans recht. Het was een schok voor de
regering. Het hof negeerde daarmee ‘eeu-
wen Amerikaanse geschiedenis en vele
uitspraken van rechtbanken’, vond Yoo. 

Kort na de rechterlijke uitspraak nam
het Congres de Military Commissions Act
aan, die immuniteit poogt te verschaffen
aan ambtenaren die artikel 3 hebben
geschonden in hun ondervragingen. Daar-
mee had het Witte Huis zijn gevangenen-
beleid op korte termijn gered. Niettemin
zullen de War Council-juristen en ver-
wanten op hun tellen moeten passen vol-
gens Sands: ‘de immuniteit die ze genie-
ten strekt zich niet uit overzees. […] Ze
zullen er zorgvuldig over moeten naden-
ken als ze in de toekomst willen rondrei-

zen.’ Wellicht dat mogelijke vervolgingen
in de nabije toekomst de Verenigde Sta-
ten katharsis kunnen brengen, zodat deze
zwarte bladzijde alsnog op een bevredi-
gende manier kan worden om geslagen. 

Willem Oosterveld is promovendus aan het Institut

de Hautes Études Internationales et du Dévelop-

pement te Genève.
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