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HAVIKEN, DUIVEN EN 'SCHURKEN'. LIBERALE DEMOCRATIEËN EN HET 

DILEMMA VAN OMGAAN MET ‘SCHURKENSTATEN’.  

 

‘Schurkenstaten’, de afwijkende leden van de internationale gemeenschap, werden al lang vóór het 

George W. Bush tijdperk en ook door andere staten buiten de VS, gezien als een van de 

voornaamste bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid in de jaren na de Koude Oorlog. 

Verschillen tussen hoe de democratische landen omgaan met ‘schurkenstaten’ bestaan al langere tijd. 

Of het nu gaat om het Libië van Khadaffi, het Irak van Saddam Hoessein, of de kernprogramma’s 

van Iran en Noord-Korea, de verschillen zijn zelfs voor een leek overduidelijk. Dit proefschrift stelt 

de vraag, waarom sommige staten kiezen voor een compromis en andere voor confrontatie, wanneer 

ze tegenover schurkenstaten staan.  

Eén intuïtieve verklaring – geworteld in de liberale theorie van internationale betrekkingen – is dat 

staten handelen uit economisch eigenbelang, en dat ze dit belang niet in gevaar willen brengen door 

te kiezen voor de confrontatie. Met andere woorden: hoe sterker de economische banden met een 

‘schurkenstaat’, hoe sterker de voorkeur voor een compromis met de ‘schurkenstaat’. Wat in dit 

proefschrift naar voren komt, is een kritische noot op het economische liberalisme. In de 

kwantitatieve analyse toon ik aan dat de economische belangen van staten slechts zwak – of 

helemaal niet – gecorreleerd zijn met hun houding jegens ‘schurkenstaten’. In plaats daarvan draait 

het om nationale waarden, de betrekkingen met de Verenigde Staten en militaire macht. 

Het proefschrift begint met het presenteren van de afhankelijke variabele welke is gemeten door een 

enquête onder experts. Het beleid ten aanzien van landen die het bezit van kernwapens nastreven 

blijft onderwerp van hevig debat, zelfs tussen landen die de verspreiding van kernwapens 

beschouwen als een van de voornaamste bedreigingen voor de internationale veiligheid. Dit 

hoofdstuk geeft het huidige beleid weer van liberale democratieën ten aanzien van Iran en Noord-

Korea, op een continuüm van confrontatie tot compromis. De gegevens verkregen uit uitgebreid 

onderzoek tonen aan dat a) het beleid jegens zowel Iran als Noord-Korea mettertijd steeds minder 

aanstuurt op confrontatie; b) er geen afstemming van beleid is waargenomen tussen de onderzochte 

landen en dat er ondanks het treffen van gemeenschappelijke sancties, verschillen blijven bestaan 

tussen staten met een voorkeur voor confrontatie en staten die kiezen voor een compromis; c) het 

beleidsprofiel van staten door de jaren heen opmerkelijk stabiel blijft en d) ondanks duidelijke 

verschillen tussen de normschendingen door Noord-Korea en Iran, staten doorgaans een 
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opmerkelijk vergelijkbaar beleid voeren ten aanzien van beide landen. Kortom, in de omgang met 

aspirant-kernmachten, vertonen staten een stabiele voorkeur voor ofwel confrontatie ofwel een 

compromis.  

De volgende twee hoofdstukken van dit proefschrift bieden een empirische kwantitatieve analyse 

van het beleid van de liberale democratieën ten aanzien van Iran (hoofdstuk 3) en Noord-Korea 

(hoofdstuk 4). In deze twee hoofdstukken wordt onderzocht waarom sommige democratieën kiezen 

voor een compromis en andere pleiten voor confrontatie. Aan de hand van de eerder gepresenteerde 

dataset, wordt in Hoofdstuk 3 het effect beoordeeld van machtsposities, handelsbelangen en de 

nationale politieke cultuur, waarbij gecontroleerd wordt voor regeringsideologieën. Terwijl uit de 

analyse blijkt dat er weinig bewijs is voor het effect van machtsposities, heeft de manier waarop met 

afwijkend gedrag wordt omgegaan een aanzienlijk en statistisch significant effect op het 

overheidsbeleid. Er is ook een beperkte ondersteuning voor het effect van commercieel liberalisme: 

terwijl een grotere omvang van het totale handelsverkeer van een staat niet leidt tot de verwachte 

grotere compromisgezindheid, geldt dit wel voor een grotere omvang van de handel in strategische 

goederen zoals olie.  

Hoofdstuk vier presenteert een vergelijkbaar paper, gericht op het analyseren van het beleid jegens 

Noord-Korea, met de nadruk op de invloed van de nationale cultuur met betrekking tot hoe er 

wordt omgegaan met afwijkend gedrag en militaire superioriteit op het beleid ten aanzien van 

Noord-Korea. Hoewel de invloed van commerciële belangen niet formeel getoetst is, ten gevolge 

van de bijzondere positie van Noord-Korea, is een dergelijke toets opgenomen als 

robuustheidsmaatregel. De resultaten in Hoofdstuk 4 wijzen erop dat de normen voor hoe er wordt 

omgegaan met afwijkend gedrag altijd positief en statistisch significant correleren met het beleid ten 

aanzien van Noord-Korea, terwijl militaire superioriteit alleen significant correleert met op 

confrontatie gericht beleid in democratieën buiten de Verenigde Staten.  

De Hoofdstukken 5 en 6 bieden (respectievelijk) diepgaande casestudy’s naar het buitenlands beleid 

van Zuid-Afrika en India inzake het kernprogramma van Iran. Hoofdstuk 5 is gebaseerd op 

veldonderzoek in Zuid-Afrika en een gedetailleerde casestudy van de reactie van Zuid-Afrika op het 

Iraanse kernprogramma. Dit beleid was uiterst verwarrend - een opkomende macht in het 

internationale systeem, die de internationale normen voor nucleaire non-proliferatie onderschrijft, 

maar de interpretatie en toepassing ervan betwist. Dit paper onderzoekt waarom dat zo is en toont 

aan dat het beleid van Zuid-Afrika ten aanzien van het Iraanse kernprogramma zich duidelijk 
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kenmerkt door een sterke overtuiging van de waarde van onderhandelingen, wantrouwen jegens het 

Globale Noorden en een voorkeur voor een brede multilaterale aanpak in internationale instellingen.  

Hoofdstuk 6 is ook gebaseerd op veldonderzoek in India en biedt een gedetailleerd overzicht van de 

Indiase reactie op het Iraanse kernprogramma. De reactie van India is veel voorzichtiger en wordt 

gekenmerkt door pogingen om de wereldmacht, de Verenigde Staten, te sussen, met behoud van 

redelijk goede betrekkingen met Iran. Dit beleid werd kritisch ontvangen, zowel in de Verenigde 

Staten (waar het leidde tot teleurstelling over de rol van India als opkomende macht) als in Iran 

(waar dit beleid werd beschouwd als een poging om bij de Verenigde Staten in de gunst te komen). 

Uit dit paper komt naar voren dat het buitenlands beleid van India is ingegeven door dezelfde 

factoren die een rol spelen sinds de heroriëntatie in de jaren ’90. Het buitenlands beleid van India 

heeft zich sterker gericht op het dienen van nationale doelstellingen – economische ontwikkeling en 

groei. Door de veranderde opvattingen van de Indiase leiders inzake het buitenlands beleid, wordt 

hierin meer voorzichtigheid betracht en worden de kosten en baten van individuele stappen 

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.  

De casestudy’s hebben duidelijk aangetoond dat de houding van landen ten opzichte van de 

Verenigde Staten invloed lijkt te hebben op hoe deze landen omgaan met ‘schurkenstaten’. Het is 

echter verre van eenvoudig om voor een kwantitatieve analyse op betrouwbare wijze te peilen hoe 

staten zich verhouden tegenover de Verenigde Staten. Stemgedrag bij internationale organisaties is 

geen betrouwbare graadmeter en in verschillende regio’s kunnen staten verschillende strategieën 

toepassen om toenadering te zoeken tot de Verenigde Staten, waardoor interregionale vergelijking 

lastig kan zijn. 

Met het oog daarop heb ik, in Hoofdstuk 7, een toets ontwikkeld die gebruik maakt van een 

alternatieve steekproef – de EU-lidstaten. Beleidscommentatoren schrijven deze verschillen vaak toe 

aan de uiteenlopende economische belangen van Europeanen, maar dit verband moet nog verder 

onderzocht worden. In dit paper wordt het empirische verband tussen de economische belangen en 

de houding jegens Iran onderzocht. De resultaten duiden erop dat, hoewel handel een zekere rol 

speelt in de totstandkoming van het beleid, het effect van de band met de Verenigde Staten een 

betere verklaring biedt. Zo werpt het artikel een schaduw op de gangbare beeldvorming met 

betrekking tot het beleid, waarin economische belangen de voornaamste basis vormen voor het Iran-

beleid van de EU-lidstaten en bevestigt het dat de houding ten opzichte van de Verenigde Staten een 

belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van het beleid jegens ‘schurkenstaten’. 
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Hoofdstuk 8 bevat een epiloog – een verhaal over hoe het afloopt met ‘schurkenstaten’. Hoewel de 

onderzoeken naar de opkomst van ‘schurkenstaten’ overvloedig zijn, wordt hun einde veel minder 

vaak bestudeerd. Echter, als we erkennen dat de afvallige staat een sociaal constructie is, moet het 

einde van een dergelijke constructie beschouwd worden als een kwestie van reconstructie. Dit 

hoofdstuk onderzoekt hoe de VS en Britse regeringen erin slaagden om het beeld van het Libische 

regime om te vormen van dat van een afvallige naar dat van een gerespecteerd partner. Aan de hand 

van deze kaderwisseling, komen we meer te weten over het vermogen van beleidsmakers om de 

publieke opinie te sturen door de reconstructie van kaders. 

 

Dit proefschrift levert een drievoudige bijdrage aan het onderzoek naar vergelijkend buitenlands 

beleid en het bredere gebied van internationale betrekkingen. Ten eerste levert het een theoretische 

bijdrage aan de bestudering van de wortels van buitenlands beleid en in het bijzonder betwist het de 

stelling dat economische belangen de drijfveer zijn achter het buitenlands beleid van landen. Deze 

uitkomst suggereert dat zelfs als er een correlatie bestaat tussen economische belangen en 

buitenlands beleid, deze ófwel vals is, óf oorzaak en gevolg zijn omgedraaid, óf hierbij sprake is van 

verstoring door een andere variabele. Ten tweede biedt het proefschrift een empirische diepgaande 

bestudering van het buitenlands beleid jegens aspirant-kernmachten. De papers die zijn opgenomen 

in dit proefschrift geven een zowel kwantitatieve als kwalitatieve beschrijving van het beleid van 

verscheidene landen inzake één kwestie, wat een omvangrijk vergelijkend onderzoek oplevert, met 

inbegrip van een diepgaand onderzoek naar twee niet-Westerse landen. Ten derde wijst dit onderzoek 

erop dat realisme niet zo dood is als men zou verwachten, op basis van de staat waarin internationale 

betrekkingen als discipline zich bevindt; het begrip moet echter verder reiken dan het structurele 

realisme, tot de rijkere duidingen die de verschillende vormen van realistisch denken bieden (zij het 

klassiek of neoklassiek). Realistische verklaringen voor de invloed van handel evenals de (noodzaak 

van) stellingname tegenover de wereldmacht, wijzen erop dat de zeggingskracht van het realisme niet 

moet worden onderschat. Gezien het feit dat de oorsprong van het begrip ‘schurkenstaten’ in de 

wereldmacht is gelegen, is deze bevinding niet zeer verrassend.  

 


