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INLEIDING

Jan Weerdenburg

Her aantal militaire operaties in VN-verband is her afgelopen decennium sterk
gestegen. De vredesmissies konden echter tang niet altijd op succes rekenen.
De interventie in Somalie werd een mislukking, zo ook die in Ruanda. De
inname door Serviers van de `Safe Area Srebrenica in Bosnie en de daarop-
volgende slachtpartij onder Moslim-mannen staat symbool voor de toenma-
lige onmacht van de Verenigde Naties in Bosnie. Extra pijnlijk voor
Nederland omdat Srebrenica werd `beschermd' door Nederlandse militairen.
De discussie over de doelstellingen van internationale militaire operaties is
volop in beweging en heeft in de praktijk ook consequenties gehad voor bij-
voorbeeld her verdere optreden van de VN in Bosnie. Dat neemt niet weg dat
bij komende operaties kritische vragen gesteld kunnen worden over de doel-
stellingen, middelen en mogelijkheden van de missies in relatie met de situ-
atie in her betrokken gebied.
De betrokkenheid van ons land bij her drama in Srebrenica maakt de dis-
cussie over deelname van Nederland aan dergelijke operaties, en vooral de
condities waaronder, bijzonder relevant. Om welke motieven gaat bet, onder
welke criteria, wie beslist over eventuele deelname, zijn wij bereid alle conse-
quenties (bijvoorbeeld slachtoffers) to aanvaarden?

In her leader van de Universitaire Vredesdagen organiseerde her Bureau
Studium Generale van de Universiteit Utrecht over deze problematiek in her
najaar van 1997 bet programma Lessen uit Srebrenica. Nederland en interna-
tionale vredesmissies. Een pluriform gezelschap sprekers, wetenschappers,
journalisten, politici en militairen bezorgden her publiek een aantal zeer
boeiende avonden. De afschuwelijke gebeurtenissen in Srebrenica vormden
de aanleiding en her uitgangspunt voor dit programma; de toekomst van vre-
desmissies her centrale thema. Deze bundel bevat de lezingen die in dit pro-
gramma zijn gehouden,

Onder de titel Dezelfde gebeurtenis, verschillende interpretaties:: twee boeken
over Srebrenica gaan F. Westerman (mede-auteur Srebrenica: het zwartste sce-
nario) en J.W. Honig (mede-auteur Srebrenica: reconstructie van een oorlogs-
misdaad) in op een tweetal specifieke aspecten van de Nederlandse betrok-
kenheid bij her drama `Srebrenica'. Westerman toont aan dat Nederland kan-
sen heeft laten liggen om de wereldgemeenschap to informeren over de
slachtpartij die plaatsvond. Honig kritiseert met name her Nederlandse
beleid rondom de (instelling van de) Veilige Gebieden in Bosnie en die van
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Srebrenica in her bijzonder.
D.A. Leurdijk geeft in zijn bijdrage aan dat de discussies over internationale
vredesmissies vaak vastlopen in verwarring. In her kort geeft hij een overzicht
van de complexe problematiek en de ontwikkelingen die binnen her VN-
beleid plaatsvinden.
J.S. van der Meulen gaat in op de relatie tussen nationaal beleid en publieke
opinie. Hij zet vraagtekens bij de vaak gehoorde opvatting dat her met de
publieke steun voor een vredesmissie snel is afgelopen wanneer de eerste `Iij-
kenzakken' terugkeren.
PR. Baehr maakt een aantal kritische opmerkingen ten aanzien van de
Nederlandse besluitvorming rond Srebrenica en trekt daar lessen uit.
Tenslotte gaatA.K van der Vlis in op de soms moeizame relatie tussen (inter-
nationale) politieke besluitvorming en de daaruit volgende opdrachten die
militairen uit moeten voeren. In zijn reactie meent WE van' Eekelen dat een
daadkrachtiger beleid wenselijk is, maar dat de door Van der Vlis verfoeide
onduidelijkheid onvermijdelijk is.
De uitspraak van Van der Vlis dat vredesmissies belangrijk zijn maar dat we
in de toekomst vooral ook moeten nadenken over conflictpreventie vormt,
zeker gezien her kader waarin dit programma en doze bundel zijn uitgebracht
- de Universitaire Vredesdagen - een fraaie afsluiting van deze bundel.

Graag wil ik de sprekers bedanken voor hun bijdragen. Daarbij moeten zeker
ook dr. T.D. Gill (Universiteit Utrecht) en M. van den Doel (Tweede kamer,
vvn) worden genoemd die in her programma met korte inleidingen (welke
niet in de bundel zijn opgenomen) reageerden op de lezingen van respectie-
velijk Leurdijk en Baehr.
De laatste avond werd georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke
Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. In dit kader een bijzon-
der woord van dank aan generaal C. Homan die op een zeer voortvarende
manier her op her laatste moment wegvallen van een geplande spreker voor
deze avond wilt op to vangen.
Dank ook aan her SIB-Utrecht die de discussie naar aanleiding van de lezing
van Leurdijk openden. En aan YEs-Nederland dat naar aanleiding van dit
programma en in her kader van de Universitairc Vredesdagen een congres
over Cyprus organiseerde.
Tenslotte dank aan de leden van de Commissie Universitaire Vredesdagen
voor hun stimulerende betrokkenheid en steun bij de organisatie van her pro-
gramma.
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UNIVERSITAIRE VREDESDAGEN UNIVERSITEIT UTRECHT

Her oorspronkelijke idee van Universitaire Vredesdagen stamt uit her midden van
de jaren zeventig en is afkomstig van de Nobelprijs-winnaars McBride, De Duve,
Prigogine en Kastler. Ze hoopten met dergelijke dagen de betrokkenheid van uni-
versiteiten bij vraagstukken van oorlog, vrede en veiligheid to vergroten. Dit ini-
tiatief werd door verschillende universireiten in Belgie en Nederland overgeno-
men, waaronder Binds 1989 ook de Universiteit Utrecht, waar de organisatie werd
ondergebracht bij her Bureau Studium Generale.
Jaarlijks worden onder de noemer Universitaire Vredesdagen programma's georga-
niseerd over uiteenlopende thema's. Voorbeelden van programma's zijn: Naar een
duurzame veiligheid? (over de relatie tussen milieu- en veiligheidsproblematiek),
Vijfjaar Gorbatsjov, Europa: een supermacht, Psychologie en oorlog, Nationalisme in
Europa en Lessen uit Srebrenica; Nederland en internationale vredesmissies.

DE COMMISSIE UNIVERSITAIRE VREDESDAGEN

- Profdr. P.R. Baehr, hoogleraar Mensenrechten, Studie- en Informatiecentrum
Mensenrechten.

- Profdr. J.S. ten Brinke, oud hoogleraar IVLOS.
- Dr.ir. W. de Ruiter, vakgroep Natuurwetenschappen en Samenleving.
- Prof.dr. J.G. Siccama, bijzonder hoogleraar Veiligheidsproblematiek, vakgroep

Geschiedenis.
- Mevr. L. Snoei, studente Pedagogiek.
- Profdr. L. Vriens, bijzonder hoogleraar Vredespedagogiek, vakgroep

Onderwijskunde.
Secretaris:
- Drs. J.C.A. Weerdenburg, Bureau Studium Generale.
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DEZELFDE GEBEURTENIS, '

VERSCHILLENDE INTERPRETATIES:
TWEE BOEKEN OVER SREBRENICA

E Westerman en J W. Honig

INLEIDING

Op 16 april 1993 verklaarde de vN-veiligheidsraad Srebrenica en omgeving tot
een `Veilig Gebied'. Nederlandse troepen (Dutchbat) kregen in vN verband
de taak dit Veilig Gebied to `beschermen'.
6 juli 1995 vielen Bosnisch-Servische troepen de enclave binnen. In de vol-
gende dagen werden enkele vN-observatieposten door de Serviers ingeno-
men. Een aantal Dutchbat-militairen die observatieposten bemanden werden
daarbij krijgsgevangen gemaakt. Een Nederlandse militair kwam om her
leven. Op 11 juli 1995 veroverden Serviers Srebrenica. Naar schatting io.ooo-
15.00o Moslim-mannen vluchtten de bergen in en probeerden in de dagen
erna door Bosnisch-Servisch gebied to ontkomen. Ongeveer 25.000 Moslims,
meest vrouwen en kinderen, vluchtten naar de basis van Dutchbat in
Potocari, waar ongeveer 35o Dutchbatsoldaten aanwezig waren.
In Potocari scheidden de Serviers vervolgens de Moslim-mannen van de
vrouwen. De vrouwen werden door de Serviers in konvooien afgevoerd rich-
ting Tuzla (Moslim-gebied). Ook de mannen werden afgevoerd, maar zij
worden nu vrijwel allen `vermist'. Van de vluchtende mannen die door de
bergen probeerden to ontkomen slaagt slechts een deel erin Moslim-gebied to
bereiken. De rest wordt nu ook `vermist'. Met zekerheid kan worden aange-
nomen dat de `vermisten' op een systematische manier zijn omgebracht in de
`grootste oorlogsmisdaad sinds de rweede wereldoorlog'.
De journalisten Frank Westerman en Bart Rijs schreven over de gebeurte-
nissen rond Srebrenica her boek Srebrenica. Het zwartste scenario
(Amsterdam/Antwerpen: Atlas 1997). Wetenschappers Jan Willem Honig en
Norbert Both her boek Srebrenica. Record of a war crime. (Harmondsworth:
Penguin 1996).

F. WESTERMAN

War ik niet wil bespreken is de vraag of Dutchbat de val van Srebrenica had
kunnen voorkomen. Hadden ze moeten terugvechten? Of waren ze laf en
hebben ze over zich been laten walsen? War ik ook niet wil bespreken is de
vraag waar Naser Oric en zijn mannen waren. Waarom waren ze niet in
Srebrenica toen de enclave viel? War deden ze in Tuzla? Over die en andere
vragen wil ik her nu met hebben.
Ik wil van her volgende uitgaan: laten we stellen dat Dutchbat de val van de
enclave inderdaad niet had kunnen voorkomen, niet had kunnen vertragen
of op een andere manier had kunnen beinvloeden. $tel, en dat zegt ook

De voor u liggende tekst is een bewerking van bandopnamen die tijdens de lezing
van Westerman zijn gemaakt a
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minister Voorhoeve tot op de dag van vandaag, dat Dutchbat daarover niets
valt to verwijten. Ik wil nog verder gaan. Neem bet moment dat vluchtelin-
gen samendromden op de compound bij Potocari: stel dat er werkelijk geen
manouvreerruimte was voor Dutchbat om zijn stem tegen de Serviers to ver-
heffen om de deportaties op een andere manier to laten verlopen. Stel dat er
voor Dutchbat geen mogelijkheid was om to weigeren de bussen en vracht-
auto's waarmee dat gebeurde van brandstof to voorzien. Laten we dit alles als
gegeven nemen en de discussies over deze zaken buiten beschouwing laten.
Waar ik her dan wel over wil hebben is de rol van Dutchbat als getuige van
oorlogsmisdaden na de val van Srebrenica.
Na de val van de enclave begint een grote slachting. Volgens gegevens van her
rode kruis worden er meet dan 6.ooo mensen vermist, waarvan een aantal
inmiddels is teruggevonden in massagraven. Her gaat mij hier om de vraag:
war heeft Dutchbat gezien? Op welk moment? War is er gemeld en waarom
is daar niets mee gedaan?

Een eerste kans om de wereld, in ieder geval de VN-kanalen, to informeren
dat er een massaslachting dreigde of plaatsvond, was 48 uur na de val van de
enclave.
Op her moment dat de deportaties vanuit de enclave beginnen mogen
Dutchbatters in een jeep achter de konvooien aan rijden. Ze rijden dan door
Bosnisch-Servisch gebied en nemen de route om de enclave been. Een van
hen was majoor Boering, die als liaison officer deel uitmaakte van Dutchbat.
Samen met een andere Nederlandse soldaat voigde hij een konvooi. Hij ver-
telde her volgende verhaal: `Na een tijdje moest bet hele konvooi, met al die
vrachtauto's vol vluchtelingen, stoppen, want er lag viezigheid op de weg'.
Her is dan een dag na de val van de enclave. Ik vroeg hem war voor viezig-
heid daar dan lag. `Ja', vertelde hij, 'her zag er met zo lekker uit, ze hadden er
een hoop overhoop geschoten en dat lag daar op de weg en dat moest weg'.
`Ze?'. Ja, de Bosnisch-Serviers. Die stonden om de zoveel meter Tangs de
vangrail van de weg met her geweer in de aanslag. Ze waren bezig met her
jacht maken op de Moslim-mannen die door de bergen naar Moslim-gebied
probeerden to vluchten'. Vervolgens reed her konvooi door tot aan bet zoge-
naamde uitstappunt. Dat was her punt waar de Serviers zeiden: `hier moet je
her front oversteken en dan kom je in Moslim-gebied'. Majoor Boering heeft
daar besloten om met de groep vluchtelingen mee to lopen, her front over.
Hij vertelde: `daarmee kon ik die ellende van Srebrenica achter me laten'. Zij
kwamen na zes kilometer, samen met de gedeporteerde vrouwen en kinde-
ren, aan in Moslim-gebied. Daar werden de twee Nederlandse Dutchbatle-
den door Pakistaanse UNPROFOR-soldaten, die daar gelegerd waren, apart
genomen en overgedragen aan Tuzla. Op dat moment was er dus in feite een
getuigenverslag beschikbaar. Die dag is besloten, met name door kolonel
Brantz in Tuzla (in overleg met de `bunker' in Den Haag), om de twee
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Nederlandse Dutchbatleden zo snel mogelijk uit VN-dienst to halen en naar
Nederland to transporteren. Anders zou her erop kunnen lijken dat ze
gedeserteerd waren. 72 uur na de val van de enclave waren beide mannen in
Soesterberg. Met hun getuigenis is mets gedaan. Ik vraag me zelfs of of ze wet
op een behoorlijke manier gedebriefed zijn. Her was een cruciaal moment.
De wereldpers, de vluchtelingenorganisaties en de vluchtelingen zelf, ieder-
een begon, vanaf her moment dat de enclave onder de voet was gelopen, to
vrezen voor her lot van de mannen, maar ook voor de vrouwen en kinderen.
De Bosnische radio maakte melding van slachtingen, maar de geruchten wet-
den nog steeds met bevestigd door de `ogen en de oren van de internationale
gemeenschap': de VN-UNPROFOR-soldaten die er op dat moment met hun
neus bovenop stonden.

Dit was een eerste, absoluut gemiste kans om de wereld to alarmeren of in
ieder geval de VN-kanalen op her juiste moment een signaal to geven war er
aan de gang was. De vN-gezant in Zagreb, Akashi, meldt op dezelfde dag dat
majoor Boering in Tuzla aankomt in een van zijn rapporten aan New York:
we beginnen een tekort to ontdekken in het aantal mensen dat in Tuzla had
moeten aankomen. Verder hebben we nog steeds geen nadere informatie over
de status van de geschatte 4000 mannen in de dienstplichtige leeftijd. Tuzla
bericht dat vier bussen met jonge vrouwen (± 250) at meet dan 24 uur zijn
vermist'. Er is dus op dat moment in de VN at een grote bezorgdheid dat her
helemaal four gaat.

Rond diezelfde tijd, de dertiende, dat is dus twee dagen na de val van de
enclave, hebben ook Dutchbatofficieren in Potocari waarnemingen gedaan.
Er is her verhaal van een Dutchbatter die negen lijken van geexecuteerde
mannen heeft gezien en daar foto's van heeft gemaakt. Een ander heeft een
executie gezien. Ze zeggen dat ze dit hebben gemeld aan overste Karremans.
Maar overste Karremans heeft dat met gerapporteerd toen enkele dagen later
generaal Nicolai vanuit Sarajevo contact met hem opnam. Generaal Nicolai
vroeg Karremans: `Heeft u waarnemingen gedaan, hebbeh Dutch batsoldaten
waarnemingen gedaan van oorlogsmisdaden?'. Hij antwoordde, volgens
generaal Nicolai: We hebben wet war gezien, maar daar kan ik nu met over
praten, dit is een open telefoonlijn, dat is mij to link'. Ook dit was eigenlijk
een gemiste kans.

Op zaterdag 15 juli (dinsdag de elfde is de enclave gevallen), is er een nieuw
moment waarop Dutchbat een kans mist om als `ogen en oren van de inter-
nationale gemeenschap' to melden war ze hebben gezien. De Serviers beslui-
ten om de Dutchbatmilitairen die zij in gevangenschap houden vrij to laten.
Een groep van zeventien Dutchbatters wordt met een bus vervoerd over
dezelfde, eerdergenoemde weg. Ook zij komen op die weg bij een opstop-
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ping. Er zijn `opruimwerkzaamheden' aan de gang. Ze zien een kipkar met
een laadschop met daarop lijken en op een bospad grote hoeveelheden licha-
men. Ze zien ook burgerkleren die in hoopjes apart zijn gelegd. De schattin-
gen van de Dutchbatters lopen uiteen maar gesproken wordt over honderden
lijken. Deze groep van zeventien wordt tegemoet gereisd door de toenmalige
staatssecretaris van Defensie en generaal Couzy, op dat moment de land-
machtchef, en door hen opgevangen. Na een debriefing van ongeveer vieren-
twintig uur staat generaal Couzy de internationale pers to woord. Iedereen
wil weten war Dutchbat heeft gezien. Her antwoord is dat er mets over
gezegd kan worden omdat er nog steeds Dutchbatters in de enclave zijn en
die mogen niet in gevaar gebracht worden. Op dat moment is er grote onze-
kerheid over bet lot van de duizenden Moslim-mannen die de bergen zijn
ingevlucht.
Ik denk dat iedereen die zich bij her drama in Bosnie betrokken voelt weet
dat her niet zozeer de VN-soldaten waren die groot gevaar liepen maar wel
Moslim-mannen in de handen van Bosnische Serviers. Maar de afweging die
door Dutchbat wordt gemaakt is: `wij weten van mets'. Het zou voor de hand
liggen dat ze hun waarnemingen wel in de VN-kanalen zouden inbrengen.
Maar op i8 juli, dus weer drie dagen later, stuurde Kofi Annan, in New York
de verantwoordelijke voor vredesmissies, aan zijn gezant Akashi een memo.
Her gaat erover dat er inmiddels allerlei verhalen en ooggetuigenverslagen de
ronde doen over gruweldaden die zijn begaan door Bosnische Serviers bij de
inname van Srebrenica. Maar `wij hebben niets over dit thema ontvangen van
UNPROFOR'. Vervolgens wijst hij Akashi terecht. We begrijpen dat de Neder-
landse soldaten terughoudend zijn om iets to melden maar ze hebben de
plicht om binnen de vN-kanalen aan u to rapporteren war ze hebben gezien'.
Dit memo komt binnen op 18 juli. De eerste groep van 75 Dutchbatters is
dan al op vakantie gestuurd. Hun informatie gaat op dat moment verloren.

Ik maak even een sprong naar de eenentwinstigste juli. Dar is dus Lien dagen
na de val van Srebrenica. Dan mag de laatste groep van Dutchbatters ver-
trekken uit de enclave. Generaal Mladk salueert en de groep vertrekt over
een brag over de Drina naar Zagreb. In Zagreb worden ze opgevangen en
vindt er een `ontladingsfeest' plaats. Zondag is er weer een persconferentie.
Generaal Couzy maakt daarin bekend dat Dutchbat in totaal tien lijken heeft
gezien, negen op een rijtje, daar zijn foto's van, en een standrechtelijke exe-
cutie. Geen woord over de andere meldingen. Hij zegt dan verder dat de ver-
halen over genocide van de vluchtelingen zelf komen en dat binnen her blik-
veld van Dutchbat eigenlijk niets is gebeurd. Sterker nog, de Serviers hebben
zich binnen dat blikveld van Dutchbat correct gedragen. ,

Dan volgt nog her verhaal van her mislukkeri van bet ontwikkelen van de
fotorolletjes in Nederland. Verder blijkt dat Dutchbat een lijst heeft opge-

13



steld -van 239 Moslim-mannen die in Potocari zijn overgedragen aan de
Serviers. Die lijst blijkt zes weken onvindbaar to zijn geweest. Langzaam maar
zeker komen dan verslagen in de pers over de aanvallen op de uit Srebrenica
gevluchte Moslim-mannen. Eind augustus is er nog sprake van meet dan
honderd, misschien wel honderden slachtoffers. Minister Voorhoeve meldt in
die tijd aan de Tweede Kamer dat her de plicht is van de Dutchbatmilitairen
om oorlogsmisdaden to melden. Tot verbazing van de Tweede Kamer ver-
meldt hij dan pas her waarnemen van lijken door de groep van zeventien die
in de bus had gezeten.
Pas bij de presentatie van her debriefingsrapport op dertig en eenendertig
oktober, honderd dagen na de val van Srebrenica, wordt er een overzicht
gepresenteerd van alle waarnemingen van Dutchbatters. Daaruit blijkt inder-
daad de omvang van de genocide. Dat is eigenlijk honderd dagen to laat.
Achtenveertig uur na de val van de enclave was er bij Dutchbat informatie
aanwezig die wees op massaslachtingen in de jacht op de Moslim-mannen.
De vijftiende juli, toen generaal Couzy en de staatssecretaris van Defensie de
zeventien Nederlandse Dutchbatters ontmoetten was her eigenlijk al zeker
dat er sprake was van een massaslachting. Her heeft honderd dagen geduurd
voordat dit in volle omvang werd toegegeven. Dat is pijnlijk omdat her gros
van de massa-executies waarschijnlijk pas na die vijfriende heeft plaatsgevon-
den. Dat blijkt onder andere uit een fragment van een telefoongesprek dat de
Bosnische inlichtingendienst heeft afgeluisterd. Een Bosnische Servier die
betrokken was bij de executies belt op 18 juli met een Servier in Servie: `Fuck
it, a lot of people are killed the day before yesterday. There were a lot of peop-
le, around five thousand and no one is counting, It was a lot of people we
brought down ........'

J.W. HONIG
De reacties in Nederland op 'her drama Srebrenica' zijn in bepaalde zin
opvallend. De ontsteltenis is algemeen. Weinigen trekken in twijfel dat er in
juli 1995 een massale slachting heeft plaatsgevonden onder de Moslim-
mannen uit de enclave. Daarnaast heeft men zich niet overgegeven aan een
verdringingsproces. Her tegenovergestelde is eerder waar to nemen: de blijk-
baar nog altijd sterk calvinistisch gezinde Nederlandse maatschappij voelt
zich mede schuldig aan de gruwelijke gebeurtenissen.i Omdat Nederlandse
troepen van de Verenigde Naties opdracht hadden gekregen de bevolking in
her zogenoemde `Veilig Gebied' to beschermen moeten zij schuld dragen, en
omdat de troepen een representant onderdeel van de Nederlandse maat-
schappij vormden, moet ook Nederland delen in die schuld. Misschien van-
wege de schrik die een dergelijke conclusie teweegbrengt, zijn er (vooral van
overheidszi)de) wel war pogingen ondernomen de schuld to delen met, of
zelfs of to schuiven op, de Verenigde Naties in wiens naam en onder wiens
bevel de operatie in Bosnie uitgevoerd werd. Hoe her ook zij, beide visies op
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de verantwoordelijkheid voor her drama in Srebrenica hebben gemeen dat zij
een bredere dimensie uit her oog verliezen. Beide simplificeren. Beide onder-
schatten de complexiteit van de rol van de internationale gemeenschap. De
rot van Nederland en de aard en mate van diens verantwoordelijkheid kan
niet in isolatie beschouwd worden.
In her boek dat Norbert Both en ik geschreven hebben over Srebrenica, heb-
ben we getracht de essentie van die complexiteit weer to geven.z De drie kern-
vragen die wij stelden betroffen her hoe en waarom van de massamoord, de
redenen voor her totstandkomen van her Veilige Gebieden-beleid, en de
groeiende onvermijdelijkheid van de val van de enclave in 1995. De eerste
vraag zal ik hier verder buiten beschouwing laten op een opmerking na. De
voor ons meest belangrijke conclusie betreft de mate van planning en orga-
nisatie van de Servische operatie. De actie tegen de mannen van Srebrenica
was zonder twijfel moord met voorbedachte rade. Hoewel her algemeen geac-
cepteerd wordt dat de bevelhebber van her Bosnisch-Servische leger,
Generaal Ratko Mladic en de president van de Bosnisch-Servische
Republiek, Radovan Karadzic, de eindverantwoordelijkheid dragen voor de
massamoord (en daarvoor aangeklaagd zijn voor her Joegoslavie Tribunaal in
Den Haag), realiseren nog altijd to weinig mensen zich in hoeverre de moord
op de Moslim-mannen onderdeel was van een bewuste Servische strategie.
Her was een strategie die uitgevoerd werd door een georganiseerd staatsleger,
veil igheidsdienst en politie van de Republika Srpska in nauwe samenwerking
met, en bijna zeker onder leiding van, hun zusterorganen in Servie (waar zij
organiek gedurende de hele oorlog deel van zijn blijven uitmaken). De
massamoord was misschien in omvang, maar zeker niet in intentie een uit-
zonderlijke gebeurtenis in de oorlog in Bosnie. Srebrenica is met een voor-
beeld van een uit de hand gelopen operatie van war etnisch-gestoorde oor-
logsmisdadigers waar de Servische politieke en militaire leiding geen contro-
le over had.

Over de creatie van de `Veilige Gebieden' zal ik ook kort zijn. De vaste leden
van de vN-Veiligheidsraad die de betreffende resoluties steunden in april, mei
en juni 1993 zagen deze niet als een serieuze daad. Niet alleen waren de reso-
luties niet bedoeld als een oplossing van een probleem, zij werden niet eens
beschouwd als een stap voorwaarts. Waar de Verenigde Staten, Groot-
Brittannie en Frankrijk op dat moment vooral in geinteresseerd waren, was
her vinden van een lapmiddel waarmee hun gebrek aan ideeen voor een
oplossing van her conflict in Bosnie verdoezeld kon worden. Zij hadden
zojuist bet zogenoemde Vance-Owen vredesplan verworpen vanwege hun
vrees dat her plan mogelijk gewapenderhand aan de strijdende partijen opge-
legd moest worden. Geen van de drie landen wilde in een oorlog verwikkeld
taken. In her ideeenvacuum dat vervolgens optrad leek her voorstel, om een
aantal Veilige Gebieden in to stellen in Bosnie, beret dan niets. Her idee om
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Veilige Gebieden to creeren werd al enige tijd gesteund door een aantal klei-
nere landen in de vN (waaronder Nederland), maar was tot april-mei 1993
steeds door de grotere landen verworpen. Ook de vN-Hoge Commissaris
voor Vluchtelingen, Sadako Ogata, en de co-voorzitters van de Internationale
Conferentie over her voormalig Joegoslavie, Lord Owen en Cyrus Vance,
hadden ernstige bedenkingen. Hun belangrijkste bezwaar was dat Veilige
Gebieden de etnische zuiveringen, die hadden plaatsgevonden buiten die
gebieden, zouden bestendigen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-
Brittannie vreesden bovendien dat de grenzen van de gebieden de nieuwe
frontlinies zouden worden en dat de blauwhelmen in de gebieden gezien zou-
den worden als geallieerden van de Moslims en gedwongen zouden worden
aan de oorlog mee to doen.

Toen de Iaatstgenoemde landen uiteindelijk toch de Veilige Gebieden-reso-
luties steunden droegen zij er echter grote zorg voor dat deze resoluties zo
geformuleerd werden dat het gebruik van geweld ter verdediging van de
Veilige Gebieden niet tot de bindende, onmiddellijke reacties behoorden. Zo
werd in resolutie 819 Srebrenica tot `Veilig Gebied en niet tot `Veilige Haven'
verklaard. Dit hield een cruciaal verschil in: terwijl `havens' niet afhankelijk
waren van de instemming van de strijdende partijen volgens her geldend
internationaal recht, waren `gebieden' dit wel. Met andere woorden, er
bestond geen verplichting de Veilige Gebieden of to dwingen. In resolutie 836
werd de primaire functie van de troepen in de gebieden vervolgens beschre-
ven in termen van `afschrikking' en met `verdediging' zoals de kleinere lan-
den hadden voorgesteld. Gewapende actie was mogelijk, maar zo hielden
Engeland, Frankrijk en Spanje vol, alleen `uit zeNerdediging'. En toen her als
gevolg van resolutie 844 kwam tot her vinden van extra troepen voor her
beschermen van de Veilige Gebieden bood geen van de permanente leden van
de Veiligheidsraad hun nationale strijdkrachten aan voor de echt gevaarlijke
enclaves van Srebrenica, Zepa en Bihac. Shashi Tharoor, de speciale assistent
van de VN-ondersecretaris-generaal voor Vredesoperaties, vatte de resoluties
samen als `een meesterlijk staaltje diplomatiek taalgebruik, echter grotendeels
onbruikbaar als operationele richtlijn'.3 ,

In het voorjaar van 1995 voorzag de militaire leiding van UNPROFOR, de VN-
macht in Bosnie, dat de Veilige Gebieden, en met name Srebrenica en Zepa,
dat jaar onder toenemende Servische druk zouden komen to staan. Her was
duidelijk dat de Serviers steeds meet in een onhoudbare positie kwamen.
Terwijl de Kroatische en Bosnische legers steeds sterker werden en hoogst-
waarschijnlijk tot de aanval zouden overgaan, had her Bosnisch-Servische
leger to kampen met een gebrek aan mankracht en moest her een zeer grilli-
ge en lange frontlijn verdedigen. Het lag voor de hand dat de Serviers zou-
den trachten hun front to verkorten. De door hen omsingelde enclaves
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Srebrenica en Zepa moesten wet tot hun eerste doelen behoren. Dit zou de
problemen waar UNPROFOR sowieso at mee kampte nog verergeren. De twee
grootste problemen waren een gebrek aan bewegingsvrijheid, die noodzake-
lijk was om de fundamentele en minimale doelstelling om humanitaire hulp
to bieden dwarsboomde, en de enorme kwetsbaarheid van de strijdmacht
voor gijzelname door de strijdende partijen, vooral in de enclaves waar de
troepen in feite at gijzelaars waren. Een heropleving van de oorlog zou
UNPROFOR volledig verlammen. Er zou dan Been `medewerking en instem-
ming' (cooperation and consent) meet to verwachten zijn van de partijen waar
UNPROFOR, in zijn kwetsbare positie, niet buiten kon om to functioneren. De
oplossing die de bevelhebbers, generaal Rupert Smith in Sarajevo en diens
superieur generaal Bernard Janvier in Zagreb, voorstelden was die kwetsbaar-
heid to verminderen door een hergroepering van UNPROFOR in Centraal-
Bosnie. Dit zou dan de mogelijkheid scheppen om, indien noodzakelijk en
gewenst, beperkt geweld to gebruiken tegen die partij die UNPROFOR de
bewegingsvrijheid ontnam.

Toen generaal Janvier echter op 24 mei in de vN in New York dit plan tot her-
groepering voorstelde was de reactie uitermate negatief. Hoewel de Franse en
Britse regeringen langzamerhand van mening begonnen to veranderen war
betreft her gebruik van geweld in Bosnie en de merites van een hergroepering
inzagen, werd deze mening niet gedeeld door andere landen. Vooral de
Verenigde Staten, Duitsland en Nederland veroordeelden Janviers voorstel
heftig als een `laten vallen' van de Veilige Gebieden. Geen van de diplomaten
en regeringen van deze landen had begrip voor her paradoxaal lijkende idee
dat minder troepen in de Veilige Gebieden een betere bescherming kon bie-
den. De VN-troepen in de enclaves zouden dan met langer als gijzelaars
gebruikt kunnen worden om her voornaamste wapen van de internationale
gemeenschap in Bosnie, luchtaanvallen, to blokkeren (zoals precies op dat
moment gebeurde). De inzet van her luchtwapen door generaal Smith op zs
mei tegen de Serviers (die artilleriestukken uit VN-wapenverzamelpunten
hadden genomen en daarmee her vuur hadden geopend op Sarajevo) leidde
tot een geheel voorspelbare massale gijzelactie. Meer dan driehonderd VN-sol-
daten werden door de Serviers gevangen genomen. De angst voor her welzijn
van deze gijzelaars was zo groot dat de internationale gemeenschap, en met
name de regeringen van de landen die troepen aan UNPROFOR leverden,
onmiddellijk inbonden.4 De politieke wil ontbrak om geweld to gebruiken.
De Serviers trokken de les dat her luchtwapen een papieren tijger was en dat
een aanval op Srebrenica bijna zeker niet met geweld gestopt zou worden.
Inderdaad, toen de aanval kwam, zo'n vier weken later, wist de leiding van
UNPROFOR en met name generaal Janvier dat hij geen politieke steun kon ver-
wachten voor massale luchtaanvallen. Deze zijn er dan ook niet gekomen.
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Men moet daarom concluderen dat de verantwoordelijkheid voor de val van
Srebrenica - of beret gezegd, her voorkomen en tegengaan van de val -
niet alleen bij Nederland ligt. Desalniettemin kan niet ontkend worden dat
Nederland in her drama een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. In her
bijzonder kan men grote vraagtekens plaatsen bij her Nederlandse optreden
op een viertal momenten: de steun voor her Veilige Gebieden-beleid, her
beschikbaar stellen van troepen voor de Veilige Gebieden, de houding ten
opzichte van her Smith-Janvier plan en, hoewel dit misschien de minst ern-
stige four van de vier is, her Nederlandse gedrag tijdens en na de Servische
aanval op Srebrenica.

De Nederlandse regering heeft at in november 1992 internationale steun
gezocht in de NAVO voor her creeren van Veilige Havens. Zij kreeg nul op
rekest. De vN-resoluties in april, mei en juni 1993 dienaangaande heeft zij
volmondig gesteund. Op zich is dat misschien niet zo erg aangezien
Nederland niet alleen stond in de VN. Er zijn echter geen tekenen dat de rege-
ring de ernstige kritiek en bedenkingen van toch belangrijke personen, inter-
nationale instanties en bevriende regeringen serieus genomen heeft.
Bovendien zijn er ook Been aanwijzingen dat doorzien is dat de resoluties
door de grootmachten niet serieus genomen werden. Wederom kan men dat
misschien accepteren omdat er hoop kon bestaan dat, ondanks de grote
bedenkingen, de resoluties toch een eerste stap op weg naar effectieve Veilige
Havens wares. De vraag blijft echter bestaan in hoeverre men her voortouw
moet nemen in her steunen van een beleid waar serieuze problemen aan kle-
ven en dat met daadwerkelijk gesteund wordt door landen wiens steun voor
een succesvolle implementatie onontbeerlijk is.

Zo de problemen met her uitvoeren van her Veilige Gebieden-beleid al met
duidelijk waren in april en mei 1993 dan had de negatieve reactie van alle VN-
lidstaten op her verzoek om troepen to leveren voor Srebrenica en Zepa in
juni de Nederlandse regering de ogen moeten openen. Dit was niet bet geval.
Er ontspon zich een situatie die onder andere omstandigheden komisch zou
zijn geweest. Minister van Defensie Ter Beek vergat in september tijdens een
bezoek aan New York de secretaris-generaal van de VN uitdrukkelijk to zeg-
gen dat her bataljon van de luchtmobiele brigade dat hij aanbood voor inzet
in Bosnie niet bedoeld was voor de Veilige Gebieden (Ter Beek stond onder
zware druk van de twee hoogste landmachtgeneraals, chef van de defensiestaf
Van der Vlis en chef van de generate staf Couzy, om geen gevechtstroepen
beschikbaar to stellen voor de Veilige Gebieden). De secretaris-generaal inter-
preteerde dit zwijgen terecht als instemming. Zeker amdat - war Ter Beek
niet wist - her ministerie van Buitenlandse Zaken dit aanbod vijf dagen eer-
der at gedaan had in naam van de regering. Nederland kwam zo op een slor-
dige manier in Srebrenica verzeild. Nog dringender dan tevoren komt de
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vraag op: als Been ander land troepen beschikbaar stelt en als zelfs `s lands
hoogste militairen bezwaar maken, waarom staat de regering er dan op toch
troepen to sturen?

Men kan veel begrip hebben voor de grote morele verontwaardiging die de
gruwelijkheid van de Bosnische oorlog to weeg bracht in Nederland. Maar
verontwaardiging kan Been exclusieve leidraad voor beleid zijn. Een regering
- en dat gelds ook voor parlement en pers die her beleid overweldigend
gesteund hebben - heeft een verantwoordelijkheid om met alleen dat na to
streven war juist is maar ook wat mogelijk is. Men behoort zich to realiseren
dat her nastreven van her goede in bepaalde gevallen kan leiden tot een
kwade uitkomst. In her geval van Srebrenica hebben goede-bedoelingen een
verschrikkelijk resultaat gehad. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat her
Nederlandse beleid ten aanzien van de troepenzending, behalve door slordig-
heid, ook door een zekere mate van naiviteit gekenmerkt is. Her ministerie
van Buitenlandse Zaken zag de weigering van andere landen om troepen voor
Veilige Gebieden beschikbaar to stellen als een overkoombaar probleem. Her
dacht dat her Nederlandse aanbod als `katalysator' voor andere Ianden zou
werken. Dit kan een lovenswaardig uitgangspunt zijn als dat zonder al to
grote kosten nagestreefd kan worden (her verklaart vele Nederlandse buiten-
lands politieke initiatieven in NAVO en EG). Maar kan men een dergelijk prin-
cipe volgen als er bijna zeker mensenlevens op her spel staan en als vooraf
bekend is dat Nederland de problemen die zich bijna zeker zullen voordoen
alleen niet kan klaren?

Het besef van afhankelijkheid van andere landen heeft de regering al snel
doen inzien dat enige voorzichtigheid geboden was in her optreden in
Bosnie. De kwetsbaarheid van de Nederlandse troepen en de onzekerheid van
diplomatieke en militaire steun van geallieerden temperde de moralistisch
geinspireerde neiging om telkens to roepen om harde actie tegen de Serviers
(die in Nederland algemeen als de voornaamste agressor in her conflict gezien
werden), De regering liet deze koers echter nooit geheel varen. In 1995 leid-
de dit tot her tegenstrijdige beleid dat de regering enerzijds riep om vervan-
ging van her Nederlandse bataljon in Srebrenica door troepen van een ander
land (dat, hoe kon her een verrassing zi)jn, niet gevonden kon worden), en
anderzijds om een hardere,lijn tegen Servie. Dit werd zonder twijfel door
zowel Serviers als geallieerden gezien als bewijs dat Nederland zelf Been risi-
co's wenste to [open in her nastreven van zijn morele principes. Men moet
concluderen dat dit beleid, zelfs v66r de val van Srebrenica, de invloed van
Nederland op her internationaal beleid ten aanzien van Bosnie geen goed
gedaan heeft. Bovendien heeft her her minimale uitgangspunt waarover Been
twijfel bestond onder Nederlandse militairen en politici, namelijk dat de de
Nederlandse taak in Srebrenica er een was van afschrikking, ontdaan van elke
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geloofwaardigheid. War konden de Serviers anders, dan concluderen dat de
Nederlandse troepen in de enclave zich niet gewapenderhand zouden verzet-
ten tegen een aanval?

Her tegenstrijdige beleid van Nederland leidde er ook toe dat men zich met
hand en tand verzette tegen her voorstel dat Janvier deed in New York in mei,
Her werd als moreel onaanvaardbaar gezien om de VN-aanwezigheid in de
enclaves to verminderen omdat dat een teken zou zijn dat de vN de enclaves
wilde opgeven. War niet werd ingezien was dat dit juist de kwetsbaarheid van
de VN (waar ook de Nederlandse regering mee in de maag zat) kon vermin-
deren en zo eindelijk een mogelijkheid zou creeren om geweld to gebruiken
(waar de regering ook voor was). Een kleine groep van `Forward Air Control-
lers' bijvoorbeeld, die luchtaanvallen konden dirigeren in en rond de encla-
ve, zouden veel minder kwetsbaar zijn geweest dan bet vier tot zeshonderd
man sterke bataljon van de luchtmobiele brigade. Dit gebrek aan politiek en
militair-strategisch inzicht leidde vrijwel onmiddellijk, eind mei tijdens de
grote gijzelcrisis, tot de weigering om de kwetsbare VN-observatieposten in de
Srebrenica-enclave to evacueren en her bataljon to concentreren. De posten
bleven bemand tot de aanval in begin juli. Toen vielen de bemanningen de
een na de ander als gijzelaars in Servische handen.

De gebeurtenissen rond de val van de enclave kunnen niet meet als een ver-
rassing komen. De kwetsbaarheid van de Nederlandse troepen maakte
een gewapende respons vrijwel onmogelijk. Hoewel minister van Defensie
Voorhoeve op to juli, aan de vooravond van de Servische inname van
Srebrenica, akkoord ging met `luchtacties' had hij zich daags tevoren tegen
de Amerikaanse ambassadeur in Nederland uitermate bezorgd getoond over
de mogelijke gevolgen van luchtaanvallen. Nederland verzette zich die zon-
dag ook in de NAVO tegen luchtaanvallen. En na Voorhoeves akkoord met
luchtacties werd dinsdagochtend de dan nog chef defensiestaf naar generaal
Janvier in Zagreb gestuurd om to waken over bet welzijn van de Nederlandse
troepen. Hoe kon generaal Janvier in zo'n situatie van extreme Nederlandse
zorgzaamheid effectief met geweld dreigen?

De luchtaanvallen van ii juli zijn door een reeks van misverstanden, vooral
aan Nederlandse zijde, op een farce uitgelopen. De ene luchtaanval die daad-
werkelijk plaatsvond in de middag leidde tot een directe Servische dreiging
om hun Nederlandse gijzelaars om to brengen. Minister Voorhoeve interve-
nieerde daarop onmiddellijk dwars door alle NAVO-bevelslijnen been en blies
verdere aches af.

En her gedrag van de Nederlandse troepen in de enclave? Op her moment
dat de Serviers aanvielen was de teerling eigenlijk at geworpen. Omdat de
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politieke steun van de internationale gemeenschap - inclusief van Neder-
land - voor gewapende actie zo onzeker was, kon men moeilijk van de sol-
daten in de enclave verwachten dat zij war de politiek niet kon beslissen zelf
zouden oplossen. De halfslachtigheid van de internationale gemeenschap
weerspiegelde zich in afzijdigheid in de enclave zelf. Een slechte munitie-siru-
atie, een slecht moreel en een slecht begrip van de aard van de oorlog hebben
die afzijdigheid misschien nog versterkt en een apathisch karakter gegeven.
Maar war kon men redelijkerwijs van hen verwachten? Her is weinigen gege-
ven om als her er op aan komt to handelen als een WalIenberg of een
Schindler.s

Kortom, Nederland - en met name regering, parlement en pers - heeft
zijn internationale verantwoordelijk niet serieus genoeg genomen. Hoe klein
Nederland ook is en hoe Bering men vaak zegt dat de Nederlandse invloed in
de wereld is, in Bosnie heeft her Nederlandse beleid gevolgen gehad.
Regering, parlement en pers hadden moeten begrijpen dat, her steunen van
bet Veilige Gebieden-beleid, her sturen van troepen naar Srebrenica, en later
her tegelijkertijd roepen om enerzijds harde actie tegen de Serviers en ander-
zijds her terugtrekken van zijn troepen uit Srebrenica, alsmede her niet vol-
doende aandacht besteden en begrip opbrengen voor de plannen en acties
van de geallieerden, een kwestie van ]even en dood kon zijn voor mensen in
Bosnie. Telkens heeft Nederland een vergissing verergerd door een volgende
four. De ergste en meest fundamentele four lag echter in de tegenstrijdige
impulsen die ten grondslag lagen aan her Nederlandse buitenlands beleid.
Aan de ene kant wilde Nederland de etnische zuiveringen een halt toeroepen.
Maar aan de andere kant was Nederland met bereid om, toen her er op aan
kwam, her leven van eigen soldaten op her spel to zetten om dit uitgangspunt
in her beleid waar to maken. Nederland stond in dit laatste niet alleen. Deze
blaam treft de hele internationale gemeenschap. Bosnie is een groot voor-
beeld van hoe moeilijk her is de aard van een conflict goed to begrijpen en de
consequenties van nationaal en internationaal beleid to doormen. Nederland
heeft misschien lets meet gehandeld en lets minder gedacht. Her heeft een
grote prijs daarvoor betaald in Srebrenica.

NOTEN

i, Hoewel men zich kan afvragen hoe wijd verbreid dit schuldgevoel is en in
hoeverre er een wens bestaat de gebeurtenissen beret to begrijpen. De
grote aandacht in pers en parlement vertaald zich zo bijvoorbeeld niet in
hoge verkoopcijfers voor de boeken die over Srebrenica verschenen zijn.

2. Jan Willem Honig en Norbert Both, Srebrenica: Record of a War Crime
(Penguin, Harmondsworth, 1996); vertaald als Srebrenica, Reconstructie
van een oorlogsmisdaad (Her Spectrum, Utrecht, 1996).
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3 Geciteerd in Honig en Both, Srebrenica, p. 115 (p. 165 in de Nederlandse
editie).
Hoewel de Serviers geen idee hadden war ze moesten doen als dit niet
gebeurd was. Her ombrengen van de gijzelaars zou zeker tot gevolg heb-
ben gehad dat de Serviers nog harder aangepakt zouden zijn. Her is dus
vrijwel zeker dat een robuuste houding van de internationale gemeen-
schap tot gevolg zou hebben gehad dat de Serviers hadden ingebonden en
de gijzelaars ongedeerd waren vrijgelaten. Geen regering van de troepen-
leverende landen durfde dit risico echter to nemen.
Dat neemt niet weg dat men, naar mijn mening, bij twee professionele
beslissingen van overste Karremans grote vraagtekens moet plaatsen: ten
eerste, de toestemming aan de manschappen in observatieposten om zich
aan de Serviers over to geven en zich dus in gijzeling to geven, in plaats
van zich, koste war her kost, terug to trekken op de Nederlandse comp-
ound; en ten tweede, zijn bereidwilligheid om in persoon met Mladic to
gaan onderhandelen. Beide beslissingen hadden een zo grote strategische
en politieke reikwijdte dat de overste had moeten inzien dat hij die niet
kon nemen.

4.

5
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VREDESOPERATIES IN
INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

D.A. Leurdijk

INLEIDING

Her is een goede gelegenheid om, in bet kader van de Universitaire
Vredesdagen, stil to staan bij een onderwerp dat ons de afgelopen jaren uit-
voerig heeft beziggehouden. De dynamiek in de problematiek waar we her
vanavond over hebben is zo groot dat dat op zichzelf een garantie lijkt voor
een voortgezette belangstelling voor dit onderwerp, zij her met meet in de
eenduidige richting waarin we er de afgelopen jaren over hebben gesproken:
her concept peacekeeping in her kader van de Verenigde Naties.

In de eerste plaats wil ik even teruggaan naar her debar over de val van
Srebrenica en de rot van Nederland daarbij. Zonder afbreuk to willen doen
aan de terechte opwinding over dit onderwerp moet mij toch van her hart dat
ik her een nadeel vind dat bet Nederlandse politieke debar door deze opwin-
ding versmald werd. Wij hebben in Nederland de neiging gehad om ons
vooral to focussen op de rot van Dutchbat en de aanwezigheid van
Nederlandse militairen in en rond Srebrenica. We hebben dit als her ware gef-
soleerd van de totale problematiek die zich in Joegoslavie voordeed. Dat heeft
niet bijgedragen aan de kwaliteit van her debat. In her bredere debar, dat naar
mijn inzicht moet plaatsvinden, moeten we her hebben over her feit dat de
val van Srebrenica niet een incident is dat op zichzelf staat en dat als een op
zichzelf staande thematiek behandeld kan worden. Een deel van de verklaring
van de problemen die zich hebben voorgedaan ligt juist - naar mijn stelli-
ge overtuiging - in een bredere context.

Als tweede zou ik hieraan willen toevoegen dat we ons goed moeten realise-
ren dat een debar over de problemen van her VN-optreden (of van de aanwe-
zigheid van een internationale troepenmacht in voormalig Joegoslavie) ook
weer iets is dat met op zichzelf staat maar weer ingebed moet worden in een
bredere context. Her gaat dan om de thematiek van vanavond: de interna-
tionale politieke en militaire situatie zoals die ontstaan is met her einde van
de Koude Oorlog, de toegenomen betekenis van de rot van de
Veiligheidsraad en als gevolg daarvan her toegenomen beroep op her instru-
ment van VN-vredesmachten. Natuurlijk staat Joegoslavie war dat betreft niet
op zichzelf. Ik wil, al is her maar bij wijze van marginate notering, wijzen op
de aanwezigheid van vN-troepen in Cambodja, Ruanda, Angola, Haiti en
'andere conflictsituaties in de afgelopen jaren. War deze conflictsituaties in
ieder geval met elkaar gemeen hebben is dat ze zeer nadrukkelijk op de inter-

De voor u liggende tekst is een bewerking van bandopnanen die tijdens de lezing
van Leurdijk zijn gemaakt.
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nationale politieke agenda hebben gestaan. Ik verwacht dat we voorlopig nog
niet klaar ziin met dit rijtje. Om her cynisch uit to drukken: bet is wachten
op her volgende incident.

Een derde element is dat we de thematiek vervolgens nog meer moeten ver-
breden. Dit tekende zich al of in de situatie in voormalig Joegoslavie en dat
zien we nu zeker bij her optreden van de zogenoemde Stabilisation Force in
Bosnie op dit moment. We moeten de discussie in een steeds breder instituti-
oneel kader plaatsen waarbij een koppeling moet worden gemaakt tussen her
optreden en functioneren van de vN en de relatie van de vN met regionale
organisaties, met name organisaties die actief zijn op her gebied van vrede en
veiligheid.

Deze inleiding bevat deels een terugblik en deels een poging om vooruit to
kijken. Ik hoop dat u wilt aannemen dat ik mij voldoende bewust ben van
alle menselijk tragiek die met deze problematiek samenhangt, maar dat ik als
onderzoeker die zich dagelijks bezighoudt met her fenomeen vredesoperaties
- her optreden van de internationale gemeenschap in allerlei con-
flictsituaties - tegelijkertijd ook gefascineerd kan taken door datgene war
zich heeft voorgedaan.
Aanvankelijk was her hele concept vredesoperaties, peacekeeping, zoals we er
in enge termen over spraken, hooguit een marginale aangelegenheid op de
internationale politieke agenda. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien
dat peacekeeping en alles war ermee samenhangt veel meet naar her centrum
van de internationale politieke besluitvorming is opgeschoven. Her is voor
Nederland zo langzamerhand een hoeksteen geworden van her buitenlandse
beleid en her preventiebeleid. Dit is een interessante ontwikkeling die ik tien
jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden.
Dat geldt niet alleen voor Nederland, her geldt ook voor vele andere landen.
In Belgie bijvoorbeeld staat bet debar dat gevoerd wordt natuurlijk in bet
teken van de ervaringen die - parallel met de Nederlanders war betreft
Srebrenica - zijn opgedaan met de aanwezigheid van Belgische blauwhel-
men in Ruanda aan her begin van de genocide aldaar in april 1994.
Vredesoperaties zijn nu dus een kernthema geworden; een thema waar de
vakgebieden Internationale Betrekkingen en Volkenrecht bij elkaar komen.

VERANDERENDE POSITIE VAN DE VERENIGDE NATIES t

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de positie van de Verenigde
Naties in her internationale politieke bestel, zijn de afgelopen jaren een fas-
cinerende periode geweest. Fundamenteel bij die ontwikkeling is, dat met bet
einde van de Koude Oorlog een herwaardering plaatsvond van de rol van de
VN bij her bewaren van de internationale vrede en veiligheid. Natuurlijk, de
inzet van de vN en daarbinnen de Veiligheidsraad is altijd bet behoud van de
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internationale vrede en veiligheid geweest. Her vN-Handvest, her `kleine
blauwe boekje', is een soort grondwet voor de internationale gemeenschap,
maar her is een systeem dat op papier staat en dat op zichzelf nog niet zo veel
zegt. Her gaat natuurlijk vooral om de vraag war de internationale gemeen-
schap met dat gedachtengoed doet. We moeten dan vaststellen dat tot her
einde van de Koude Oorlog de VN eigenlijk een marginale rol speelde.
Belangrijk is dat met de herwaardering van her systeem van collectieve veilig-
heid er ook sprake was van een herwaardering van.het daarmee samenhan-
gende conceptuele raamwerk, waarin de kern wordt gevormd door her con-
cept peacekeeping.
Een belangrijk moment in deze ontwikkeling was januari 1992. De
Veiligheidsraad deed toen een oproep aan de secretaris-generaal van de VN
om, in her licht van de nieuwe situatie die zich ontwikkeld had, to komen
met voorstellen gericht op de versterking van war genoemd werd preventieve
diplomatie, peacemaking en peacekeeping. Ik vat deze begrippen kort samen.
Preventieve diplomatie is diplomatie die erop gericht is om her uitbreken van
oorlogen to voorkomen. Peacemaking is her fangs diplomatieke weg zoeken
naar een politieke oplossing voor een conflict. Peacekeeping vat ik nog steeds
op in de enge zin waarin het ontwikkeld is in her midden van de jaren `50:
her uitsturen van een missie met blauwhelmen - met inachtneming van een
reeks randvoorwaarden.
Deze oproep van de Veiligheidsraad is her begin geweest van een dynamische
ontwikkeling, zowel in conceptueel opzicht als in institurioneel en operatio-
neel opzicht. We zijn de afgelopen jaren getuige ,geweest van een nieuwe ope-
rationele invulling van de tot dusver vergeten hoofdstukken 7 en 8 van her
vN-Handvest. Hoofdstuk 7, een belangrijk hoofdstuk, handelt over de moge-
lijkheid die de Veiligheidsraad gegeven wordt om sancties in to stellen (eco-
nomische sancties, militaire strafmaatregelen). Hoofdstuk 8 in her vN-
Handvest gaat over de mogelijke rol die regionale organisaties in her systeem
van collectieve veiligheid zouden kunnen spelen.
Er is sprake van een veel actievere betrokkenheid van de Veiligheidsraad bij
allerhande internationale conflictsituaties, steeds met als inzet her behoud
van internationale vrede en veiligheid.

Een andere interessatfte ontwikkeling in de afgelopen jaren 18 dat de agenda
van de Veiligheidsraad meet en meet beheerst is geweest door her internatio-
nale humanitaire recht (en met name door schendingen van dat internatio-
nale humanitaire recht). Dat was een ontwikkeling die zich aanvankelijk zo
niet leek of to tekenen. We hebben kunnen zien dat de Veiligheidsraad in feite
een veel ruimere definitie is gaan hanteren bij de termen handhaving dan wel
bedreiging van internationale vrede en veiligheid. De Veiligheidsraad heeft
zelf aangegeven dat bet daarbij gaat om een hele reeks van onderwerpen die
eigenlijk poor her eerst als zodanig werden opgesomd in de genoemde ver-
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klaring van januari 1992. Her bevat de zorg voor non-proliferatie van massa-
vernietigingswapens, de strijd tegen internationaal terrorisme, en - zoals her
zo fraai beet - `niet-militaire bronnen van instabiliteit' op sociaal, econo-
misch, ecologisch en humanitair gebied.
We hebben een versnelling gezien in de instelling van een reeks vredesopera-
ties. Interessant is her ons to realiseren dat op her hoogtepunt in 1994 niet
minder dan 8o.ooo blauwhelmen actief waren.
We hebben ook een unieke opeenvolging gezien van her instellen van sanc-
ties door de Veiligheidsraad. Sancties die tot her moment van her beeindigen
van de Koude Oorlog feitelijk een papieren bestaan hebben gehad.
We hebben een verandering gezien in de verhouding van de VN met regiona-
le organisaties. Een van de meest pregnante voorbeelden op dat gebied is de
rol die de NAVO heeft gespeeld in her conflict in voormalig Joegoslavie.

CONCEPTUELE VERWARRING

De problematiek waar we her in deze reeks lezingen over hebben, is buiten-
gewoon weerbarstig en heel gecompliceerd. Een van de belangrijkste lessen,
voor mij in ieder geval, is geweest dat er een noodzaak is tot conceptuele hel-
derheid. Er is tot op de dag van vandaag een absolute verwarring over war
peacekeeping nu eigenlijk inhoudt. Maar niet alleen verwarring over peace-
keeping, maar over her hele conceptuele kader zoals zich dat de afgelopen
jaren ontwikkeld heeft in termen van preventieve diplomatie, peacemaking,
peacekeeping, humanitaire hulpverlening, peace-enforcement en de relatie tus-
sen de VN en regionale organisaties.
Ik moet vaststellen dat her denken in peacekeeping en alles war hiermee
samenhangt voor velen een buitengewoon onwennige aangelegenheid is. Her
probleem is vervolgens dat debatten, over war er bijvoorbeeld in Srebrenica
precies gebeurd is, vaak vastlopen in conceptuele verwarring. Want war is nu
precies peacekeeping, en war peace-enforcement, en war is de relatie tussen die
beide concepten.

Laten we als voorbeeld de situatie in voormalig Joegoslavie nemen.
Voor alle duidelijkheid, dit is een uniek geval geweest. In geen enkel geval
heeft de Veiligheidsraad zich, de afgelopen jaren, zo intensief met een con-
flict-situatie beziggehouden. Ongeveer honderd resoluties heeft de raad in
een relatief klein aantal jaren aangenomen. Alleen al dit simpele gegeven
illustreert op een pijnlijke manier hoe ongelooflijk ingewikkeld de situatie
was. Voor de beleidsmakers, zowel in de hoofdsteden als op her vN-hoofd-
kwartier maar ook bij de NAVO in Brussel, was er bij tijd en wijle bijna niet
meet nit to komen. Hoe verhielden al die resoluties zich tot elkaar?
De uitdaging - voor ons als onderzoekers - was om na to gaan hoe her
politieke krachtenveld dat ontwikkeld is op basis van deze besluitvorming in
de Veiligheidsraad in een conceptueel kader samen to vatten is.
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Daarbij kom je al Snel tot een opsomming van de elementen die ik al noem-
de: preventieve diplomatie, peacemaking, peacekeeping, humanitaire hulpver-
lening, peace-enforcement, en de relatie tussen de VN en regionale organisaties.
In dit kader is her onmogelijk om deze termen en dus ook her conceptuele
kader goed toe to lichten, her gaat mij erom to benadrukken hoe buitenge-
woon complex de hele situatie in voormalig Joegoslavie was.
Nogmaals, Joegoslavie was een uniek geval, geen enkele andere conflictsitu-
atie was dermate!gecompliceerd. Maar de complicatie zit hem ook in her felt
dat we afstand hebben moeten nemen van her traditionele denken in termen
van of een peacekeeping-operatie of een peace-enforcement-operatie. Grof
gezegd: een peacekeeping-operatie wordt gekenmerkt door een reeks rand-
voorwaarden waarvan de zogenaamde formule inzake her met gebruiken van
geweld er een is. Bij peace-enforcement gaat her om een operatie waarbij de
militairen heel nadrukkelijk wet de bevoegdheid hebben om geweld toe to
passen. Dat wil overigens niet zeggen dat men ook geweld gaat gebruiken.
Peacekeeping moeten we vooral zien als een diplomatiek instrument en niet
als een militair instrument. Wanneer we dit als vertrekpunt nemen denk ik
dat er meet begrip kan ontstaan voor de beperkingen die inherent zijn aan
her concept peacekeeping. Ik huldig de opvatting dat je bij peacekeeping -
gelet op de reeks randvoorwaarden (die ik niet heb genoemd) - geen enkel
militair wonder kan verwachten. Er wordt van peacekeepers - doorgaans
militairen - gevraagd om zich als niet-militair op to stellen. Plastisch uitge-
drukt is dit natuurlijk een collectieve manier van vreemdgaan. Maar her geeft
we] aan hoe gecompliceerd en frustrerend dat voor de direct betrokkenen
moet zijn.
In de besluitvorming door de Veiligheidsraad zijn traditioneel twee concep-
ten die centraal staan. De Veiligheidsraad kiest voor een peacekeeping-bena-
dering of voor een peace-enforcement-benadering. Her bizarre van de situatie
in Joegoslavie is dat de Veiligheidsraad her onmogelijke heeft gedaan door
een koppeling to maken tussen beide concepten. Ik ben van mening dat her
om twee begrippen gaat die in beginsel compleet verschillende concepten
bevatten die je eigenlijk principieel gescheiden zou moeten houden. Dat is in
voormalig Joegoslavie niet gebeurd met alle complicaties van dien. Ele-
menten van verschillende begrippen liepen op een bepaald moment allemaal
door elkaar been. Ik denk dat daar een van de grote problemen ligt bij de
moeilijkheden in her voormalig Joegoslavie.
We hebben dat debar nog Lang niet afgerond. U kent waarschijnlijk wet de
termen voor nieuwe concepten die ontwikkeld zijn voor een tweede genera-
tie peacekeeping. wider peacekeeping en robust peacekeeping.
Her zijn begrippen waar we niet veel mee kunnen. Volgens mij is her rele-
vanter om steeds goed voor ogen to houden wat het verschil is tussen peace-
keeping en peace-enforcement.
Interessant is nu dat we hebben kunnen zien dat er zich geleidelijk aan een
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nieuwe ontwikkeling heeft voorgedaan. Wanneer we her vroeger hadden over
peacekeeping wisten we dat her ook ging om peacekeeping. Tegenwoordig is
her een soort paraplubegrip geworden waaronder alle mogelijke operaties
samenvallen. Bijvoorbeeld ook her optreden van de Stabilisation Force in
Bosnie terwijl dat nu juist bij uitstek een peace-enforcement-operatie is.

PREVENTIEVE DIPLOMATIE

Her onderwerp preventieve diplomatie is zo'n beetje de `talk of the town'
geworden. Naar mijn stellige overtuiging is `er opnieuw sprake van allerlei
misvattingen en in ieder geval van volstrekte overschatting van de mogelijk-
heden. Wel hebben wij kunnen zien dat er inmiddels - en dat op zichzelf is
interessant - een voorzichtig begin gemaakt is met her operationaliseren van
her concept. Binnen VN-verband hebben we voor de eerste maal een peace-
keeping-operatie gezien, opgezet door de Veiligheidsraad met her preventieve
oogmerk om via de stationering van een peacekeeping-macht uitbreiding of
her overslaan van her conflict to voorkomen. In dit verband wil ik herinne-
ren aan de opmerkingen van minister Van Mierlo een paar jaar geleden in
zijn rede voor de Algemene Vergadering van de VN, waarin hij - u herinnert
zich dat ongetwijfeld - her idee poneerde van de oprichting van een United
Nations Rapid Deployment Brigade. Eigenlijk had Van Mierlo een sterk argu-
ment toen hij meende dat er een oplossing moest komen voor her dilemma
waar de VN voor stond. Wanneer we ach en wee roepen over alle mogelijke
ellende in de wereld maar tegelijkertijd blijkt dat de internationale ge-
meenschap niet in staat is, of niet de politieke bereidheid heeft, om troepen
ter beschikking to stellen om ook war aan die ellende to doen, dan is dat een
recept voor inactiviteit en besluiteloosheid. Want her zijn de lidstaten die
troepen ter beschikking moeten stellen zonder dat ze daartoe een verplichting
hebben. Ze nemen de beslissing om al dan niet troepen ter beschikking to
stellen binnen her bestek van de eigen binnenlandse politieke overwegingen.
Dus meende Van Mierlo: zolang we in VN-verband afhankelijk zijn van de
bereidheid van individuele lidstaten om troepen ter beschikking to stellen
voor een VN-missie zit de vN als internationale organisatie met een probleem.
Er is geen garantie, geen zekerheid intake de beschikbaarheid van troepen.
Van Mierlo wilde met zijn idee egenlijk dat dilemma duidelijk maken. Her
verwijt dat Van Mierlo gemaakt kan worden is volgens mij dat hij niet dui-
delijk had gemaakt war hem nu precies voor ogen stond. Een van de bijzon-
dere aspecten was dat de Veiligheidsraad zou kunnen terugvallen op de
dienstverlening van een militaire eenheid (hij sprak over ongeveer Sooo
man), bestaande uit militairen die in dienst zouden zijn van de VN. Net zo
goed als er negenduizend civiele ambtenaren op her hoofdkwartier van de VN
rondlopen, kan je je in theorie voorstellen dat militairen in dienst van de VN
zijn. Dat was her model dat hij poneerde, daar zat her revolutionaire karak-
ter van her plan. Maar zowel her gesignaleerde dilemma voor de VN, als her

28



revolutionaire karakter van her voorstel werd onmiddellijk onderuit gehaald
door de leden van de Tweede Kamer die vonden dat Van Mierlo to hard voor
de muziek vooruit liep. Ik vind dat er toen to weinig aandacht is besteed aan
de merites van her voorstel en dat her debar overvleugeld werd door de onrust
onder Tweede Kamerleden die meenden dat her parlement in feite gepasseerd
was. In principe niet ten onrechte, maar her ging Van Mierlo er met om om
her parlement opzij to zetten, her was alleen een poging om met een ander
idee voor een internationale troepenmacht naar voren to komen. Toch neemt
dat met weg dat hem verweten kon worden dat hij suggesties poneerde die
op twee mogelijke manieren geinterpreteerd konden worden. Her zou kun-
nen gaan om her oprichten van een brigade met de bevoegdheid geweld to
gebruiken, ter beschikking staande van de Veiligheidsraad en bestaande uit
bij de VN op de loonlijst staande militairen (dat is een zeer vergaand voorstel),
of her zou kunnen gaan om een initieel vermogen ter oprichting van een bri-
gade, als aanzet voor een traditionele peacekeeping operatie. Dit zijn de twee
uitersten die we ons in dit concept kunnen voorstellen.
Her aardige was dat Boutros Ghali een soortgelijk idee al eerder aan de orde
had gesteld. Hi) suggereerde de oprichting van een, war hij noemde, Rapid
Reaction Force, dus snel inzetbaar in noodsituaties. Maar dat was een concept
dat direct gerelateerd was aan peacekeeping, de weg van de minste weerstand
binnen de vN. De reactie van de Veiligheidsraad - en dat geeft precies aan
binnen welke smalle marges ook de Veiligheidsraad aankijkt tegen dit soort
problemen - was: The Council believes that the first priority in [en daar
ging her natuurlijk om] improving the capacity for rapid deployment, should
be the further enhancement of the existent stand-by arrangements'. En dat
be-staande stand-by arrangements system is niet meet dan een kleine beschei-
den poging tot versterking van her concept peacekeeping. Zelfs her voorzichti-
ge voorstel van Boutros Ghali ging de Veiligheidsraad dus al veel to ver. Met
andere woorden, Van Mierlo liep niet meters, maar kilometers op de muziek
vooruit met zijn voorstel,
Zoals gesteld kwam in januari 1992 de Veiligheidsraad met her verzoek aan
de secretaris-generaal om met aanbevelingen to komen gericht op versterking
van her concept peacekeeping. Her bescheiden voorstel van Boutros Boutros
Ghali was onaanvaardbaar voor de Veiligheidsraad. Dat geeft exact aan bin-
nen welke smalle marges de Veilig-heidsraad opereert en binnen welke smal-
le marges de Veiligheidsraad iiberhaupt geinteresseerd is in versterking van
her vN-systeem. y

PEACEKEEPING

Via preventieve diplomatie en rapid reaction-capabilities naar peacekeeping.
Peacekeeping manifesteert zich geleidelijk aan op verschillende manieren.
We zien nog steeds toepassing op de oude, traditionele manier. De vN-vre-
desoperatie op de grens van Israel en Syrie, en Israel en Zuid-Libation func-
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tioneert nog steeds volgens her traditionele idee zoals dat in her midden van
de jaren `50 is ontwikkeld. Toch kunnen we vaststellen dat er sprake is van
een heel voorzichtige versterking van bet bestaande systeem van peacekeeping.
Ik heb u al gewezen op de uitbouw van her systeem van United Nations
Stand-by Arrangement System: dat is niet meet dan de bereidheid van lidsta-
ten om op voorhand aan de VN kenbaar to maken dat men een x-aantal troe-
pen gereed houdt voor eventueie deelneming aan vredesoperaties. De VN
krijgt daarmee een soort kaartenbak met een aardig overzicht hoeveel en
welke lidstaten toezeggingen gedaan hebben, om war voor troepen her gaat,
hoe die uitgerust zijn en hoe her zit met logistieke ondersteuning. Maar her
blijft een voorzichtige stap in een versterking van her oude concept peace-
keeping. We hebben ook gezien dat een aantal landen, waaronder Nederland,
de bereidheid heeft getoond om dat concept verder to versterken met voor-
stellen voor de oprichting van de zogenaamde Stand-by High Readiness
Brigade, ook weer een heel klein stapje vooruit. We hebben ook gezien dat er
overeenstemming bereikt is over de oprichting van een mobiel, snel inzetbaar
hoofdkwartier.
We zien dus nog steeds de toepassing van her oude traditionele systeem van
peacekeeping - denk bijvoorbeeld ook aan de situatie in Cyprus. Maar we
zien tevens ook een geleidelijke versterking van dit bestaande systeem. Een
interessante ontwikkeling daarin is de toegenomen aandacht voor her pro-
bleem van kwetsbaarheid van her vrr-personeel in peacekeeping-operaties. De
operatie in voormalig Joegoslavie is daarvan een mooi voorbeeld.
Kernprobleem was immers - en ik hoef u dat nauwelijks in herinnering to
roepen - dat VN-blauwhelmen onder de situatie waarin ze in voormalig
Joegoslavie moesten optreden, buitengewoon kwetsbaar waren. Er moet dus
wel een methode worden gezocht om die kwetsbaarheid van her VN-personeel
to verlichten.
Mijn verwijt destijds tegen de stationering van de vN-blauwhelmen in
Joegoslavie onder de omstandigheden van toen was ook dat de
Veiligheidsraad in strijd met zijn eigen uitgangspunten een peacekeeping-ope-
ratie had laten beginnen op her grondgebied van Bosnie. Er was met voldaan
aan een van de voorwaarden van dat oude concept, namelijk dat er sprake
zou zijn van of een staakt-het-vuren of een vredesregeling. Met andere woor-
den, de peacekeepers, de blauwhelmen, werden gestationeerd in een conflict-
gebied waar her conflict nog volop aan de gang was. Er was nog Been staakt-
het-vuren, er was nog Been vredesregeling. Her gevolg was dat op een
genadeloze manier de kwetsbaarheid van her vN-personeel onder dit soort
omstandigheden werd blootgelegd. De internationale gemeenschap had geen
antwoord op de vraag hoe we de veiligheid van vlv-militairen konden garan-
deren. -

We hebben vervolgens kunnen zien dat er, na buitengewoon moeizame
onderhandelingen, twee nieuwe concepten kwamen: Close-air-support en
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Rapid Reaction Force.
Close-air-support was de mogelijkheid dat VN-militairen, zodra hun eigen
leven in gevaar kwam, een beroep konden doen op luchtsteun van de kant
van de NAVO. NAVO-vliegtuigen konden worden ingezet om de veiligheid van
VN-militairen to garanderen. Vervolgens, vlak voor de val van Srebrenica (in
een heel laat stadium dus), ontstond overeenstemming over de noodzaak om
de positie van UNPROFOR op de grond to versterken. Die positie was inmid-
dels zo slecht geworden dat de secretaris-generaal van de vN tot her oordeel
was gekomen dat deze onhoudbaar was geworden. Daarmee sprak hij in poli-
tieke termen uit: `weg wezen!'. De internationale politiek wilde dat met en
probeerde een antwoord to geven op de oproep om de positie van de
Blauwhelmen to versterken met de ontwikkeling van her concept Rapid
Reaction Force.
Dit moeten we los zien van her debar over preventieve diplomatie waar ik her
net over had. Engeland, Frankrijk en Nederland ontwikkelden samen bet ini-
tiatief om deze Rapid Reaction Force to ontwikkelen. Dat betekende uitein-
delijk dat een troepenmacht werd gestationeerd naast UNPROFOR - UNPRO-
FOR bleef gewoon aanwezig met ongeveer veertigduizend man aan troepen.
Daarnaast werd een troepenmacht van elfduizend man gestationeerd, uitge-
rust met zware wapens (anders dus dan UNPROFOR dat alleen de beschikking
had over lichte wapens) en in groene uniformen. Maar het verwarrende was
dat deze Rapid Reaction Force zou gaan optreden in een peacekeeping-operatie
met een peacekeeping-mandaat. In feite kreeg UNPROFOR dus plotseling op
twee niveaus versterking. Vanuit de lucht, door middel van her Close-air-sup-
port concept, en vanaf de grond door middel van de Rapid Reaction Force.
Nogmaals, deze Rapid Reaction Force moest binnen hetzelfde mandaat opere-
ren als UNPROFOR, maar wel apart daarvan en heel anders uitgerust. Een
goede illustratie van her buitengewoon gecompliceerde karakter van de aan-
wezigheid van de internationale gemeenschap in ex-Joegoslavie.
Interessant in deze ontwikkeling is, ik wil dat graag benadrukken, dat we
voor her eerst zien dat, onder druk van de omstandigheden in ex-Joegoslavie,
een antwoord gevonden wordt op her probleem van de kwetsbaarheid van
VN-personeel.
Ik vond dat zo interessant dat ik destijds in publicaties ervoor heb gepleit dat
Nederland, in her verlengde van de ideeen van Van Mierlo, her initiatief zou
kunnen nemen om deze Rapid Reaction Force permanent aan to bieden aan
de vN. Dat zou volgens mij een schitterende methode zijn om de woorden
van Van Mierlo retie inhoud to geven.
Het Close-air-support concept bleek een vervolg to krijgen. In Kroatie, in
Oost-Slavonie, zit tot januari 1998 een VN-troepenmacht van 5000 man in
een peacekeeping-operatie. Bij de oprichting heeft de Belgische generaal die de
leiding kreeg, afgedwongen dat hij steun zou kunnen inroepen van de lucht-
component van de Stabilisation Force als dat onverhoopt nodig zou zijn.
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Dit zijn twee, war mij betreft, veelbelovende ontwikkelingen binnen her
bestek van her concept peacekeeping.

VERENIGDE NATIES EN REGIONALE ORGANISATIES

Ik wil u nog graag wijzen op een interessante ontwikkeling in de sfeer van
peace-enforcement. We kunnen zien dat er meet en meet sprake is van een ont-
wikkeling waarbij er meet ruimte gaat ontstaan voor een actievere betrok-
kenheid van regionale organisaties. Interessante voorbeelden doen zich voor
in bet geval van towel de uitvoering van het akkoord van Dayton, als bij de
situatie in Albanie. Ik beperk me tot Dayton. Daar zie je dat alle partijen in
bet conflict hebben ingestemd met de aanwezigheid van war aanvankelijk
heette Implementation Force, en nu Stabilisation Force. Die troepen hebben de
bevoegdheid meegekregen om geweld to gebruiken. De partijen in her con-
flict hebben zelf ingestemd met het peace-enforcement-karakter van deze troe-
penmacht. Dit betekent in concreto dat de bevoegdheid om geweld to
gebruiken zich in de praktijk kan richten tegen een partij die zelf een
handtekening onder her akkoord heeft gezet. Dat is toch wel een pikant ele-
ment in her akkoord van Dayton.

CONCLUSIES

Als her gaat om de toekomst dan geloof ik dat de rol van de VN beperkt zal
zijn. In de huidige politieke omstandigheden geloof ik niet in een reele, sub-
stantiele verdere versterking van het systeem van de VN. De kans daarop zal
alleen groter worden naarmate de huidige politieke omstandigheden zullen
veranderen. Ik teken daarbij aan dat vooral her politieke klimaat binnen de
Verenigde Staten buitengewoon beperkt is. Maar ik voeg daar onmiddellijk
aan toe dat ook binnen her Nederlandse politieke debat de ruimte voor deel-
neming aan VN-vredesoperaties tot een belangrijk laagteniveau is gekomen.
Waar ik wel in geloof is dat er binnen de smalle marges van bet concept peace-
keeping nog ruimte is voor enige vorm van versterking. Ik hoop op her ver-
der hanteren van her traditionele peacekeeping concept in die omstandighe-
den waar her kan. Er zijn omstandigheden waarin dat mogelijk is. Je moet
her kind niet met her badwater weggooien.
In de tweede plaats, er lijkt politieke bereidheid to zijn voor een verdere ver-
sterking van her systeem van peacekeeping binnen de smalle marges die ik heb
aangegeven: her United Nations Stand-by Arrangement system en een mobiel
hoofdkwartier.
Verder zou ik willen pleiten voor een verdere verscherping van de randvoor-
waarden bij her ter beschikking stellen van nationale contingenten. Op dat
punt vind ik de kwetsbaarheid van VN-soldaten het centrale probleem. Als we
soldaten erop uitsturen moeten ze garanties meekrijgen op her punt van hun
veiligheid. Dat betekent dat we zullen moeten gaan nadenken over de meri-
tes van de bepaling in her concept peacekeeping waar her gaat om her niet
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gebruiken van geweld except in selfdefence. Her is belangrijk dat dit element
except in selfdefence nader ingevuld wordt want dat is eigenlijk tot dusver nau-
welijks geoperationaliseerd.
Mogelijkheden voor peace-enforcement, waarbij dus militairen de bevoegd-
heid hebben met geweld op to treden, zie ik alleen in uitzonderlijke omstan-
digheden, zoals her geval was bij her terugdringen van de Iraakse bezettings-
troepen uit Koeweit, bij humanitaire interventies en bij de implementatie
van een vredesakkoord (sFOR in Bosnie, bijvoorbeeld).
Ik geloof in een belangrijke toekomst van her concept, waarbij de VN een
beroep doer op regionale organisaties of ad hoc coalities om een klus to kla-
ren, domweg omdat de vN als internationale organisatie dat nu niet kan. Niet
alleen omdat de VN de mogelijkheden niet heeft, maar natuurlijk ook, en dat
wil ik benadrukken, omdat de lidstaten de vN zelf de mogelijkheden ont-
houden. Ik denk dat er sprake zal moeten zijn van een verdere uitbouw van
de verhoudingen tussen de vN en de regionale organisaties. Op zich is er meet
en meet ruimte voor her optreden van zogenaamde lead nations, lidstaten die
zich op een bepaald moment opwerpen als leider om in een bepaald conflict
to intervenieren en zich op to werpen als de potentiele commandant-leveran-
cier. Neem daarbij her voorbeeld van de rol van Italie ten aanzien van de pro-
blemen in Albanie. Nadat Italie tot de conclusie was gekomen dat er binnen
de Europese instituties geen ruimte was voor een gemeenschappelijk initia-
tief, nam het zelf initiatieven om buiten de Europese instellingen om met
steun van andere Europese landen een troepenmacht op to zetten.

Tenslotte: we moeten in deze debatten met onze beide voeten op de grond
blijven staan en duidelijk onder ogen willen zien welke de marges zijn
om onder internationaal verband to opereren. War betreft de bereidheid van
Nederland om deel to nemen aan internationale operaties weiger ik to accep-
teren dat Nederland zo'n buitengewone positie inneemt. Ik geloof dat we ons
war dat betreft inmiddels scharen onder de andere lidstaten van de VN en ons
nauwelijks meet onderscheiden. Ik herinner mij dat we een uitvoerig debar
hebben gehad over de vermeende buitenproportionele bijdrage van
Nederland aan vN-vredesoperaties. We], daar zou ik nog wel eens een dis-
cussie over willen beginnen.
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STEMMINGEN AAN HET THUISFRONT
DE POSTMODERNE SAMENLEVING EN

HAAR SOLDATEN

J.S. van der Meulen

INLEIDING

`Voor veel Nederlanders is, oneerbiedig gesproken, de lol er een beetje af,
schreef Koen Koch, op zaterdag 8 juli 1995, in de Volkskrant. Her sloeg, uiter-
aard, op Bosnie en her was gebaseerd op de peilingen. In twee jaar tijd', zo
kon Koch vaststellen, `daalde her aantal voorstanders van ons optreden in her
voormalige Joegoslavie van bijna 7o naar 40 procent'. (Zie afbeelding 1, ver-
derop) Zijn commentaar: `Op zich is dit niets bijzonders, integendeel zelfs.
Her is juist heel vanzelfsprekend dat de steun voor een militaire operatic
afneemt naarmate deze langer duurt en Been waarneembaar succes oplevert.
Zo zitten mensen in elkaar.' Hij had er, behalve de lange duur en her gebrek
aan succes, als derde kritische factor nog bij kunnen noemen: angst voor
slachtoffers onder de eigen soldaten. Want als die gaan vallen, zo wil een `con-
ventional wisdom' die internationaal rondzoemt, is her met her publieke
draagvlak voor militaire missies definitief gedaan. Deze veelgehoorde
gemeenplaats - een Bering incasseringsvermogen van Westerse samenlevin-
gen voor verliezen - heeft zich in korte tijd opgewerkt tot de quintessens
van de civiel-militaire betrekkingen. De `slachtoffer-hypothese' beet hij in
sociaal-wetenschappelijke kringen wel, al komt hij ook daar vaker als zeker-
heid dan als veronderstelling voor. Iedereen zegt her elkaar na: angst voor
`body bags' (gruwelijke uitdrukking!) vormt het grote voorbehoud bij
geweldstoepassing ten bate van vredeshandhaving en crisisbeheersing. Dat
lijkt, zeker voor de soldaten, aan her eind van de twintigste eeuw Groot en
Goed Nieuws. Toch wordt er meestal juist zorgelijk over geschreven en
gesproken. Typerende waarschuwing: the people in the West have to accept
that sometimes their armies have to go into battle and that young people will
be maimed and killed'.' Zonder een dergelijke acceptatie, luidt de redene-
ring, wordt een effectieve en zonodig krachtdadige inzet van militaire mid-
delen bemoeilijkt of zelfs verhinderd. Her Westen dreigt dan kwetsbaar en
machteloos to worden. Zie in her bijzonder voormalig Joegoslavie. Niemand
wilde immers zijn soldaten laten `sterven voor Sarajevo'? Dat werd de retori-
sche formule die bij uitstek aangaf waar her `gebrek aan politieke wil', een
andere retorische formule met betrekking tot voormalig Joegoslavie, tenslot-
te op terugging.
Ik zal verderop in mijn verhaal terugkomen op de strekking en de houdbaar-
heid van die slachtoffer-hypothese en op de consequenties ervan voor inter-
nationale veiligheidspolitiek en met name de toekomstige militaire bijdrage
daaraan door Nederland. Maar eerst wil ik met een paar grove streken de
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stemming schetsen, zoals die zich in ons land vanaf begin juli 1995 ontwik-
kelde. Ik volg her spoor van de publieke opinie ook gedeeltelijk terug tot voor
1995 en haal een aantal stemmen naar voren uit her publieke debat. Aldus
komen we vanzelf terug bij die kardinale vraag naar de (collectieve) bereid-
heid tot militaire geweldstoepassing en bet (collectieve) vermogen de gevol-
gen daarvan to accepteren: slachtoffers, doden en gewonden. Want in dit
geval draait her immers, conform het cliche om `sterven voor Srebrenica'?

Overigens kwam nog diezelfde zaterdag 8 juli de Nederlandse blauwhelm
Raviv van Renssen om her leven, toen Bosnische Moslims wilden verhinde-
ren dat hij met zijn eenheid een observatiepost verliet.

EERSTE REACTIES

Dinsdagavond II juli, werd in opdracht van Rn Nieuws, een (telefonische)
enquete gehouden onder een steekproef uit de Nederlandse bevolking. In de
nieuwsuitzending van 23.20 uur werden de resultaten van deze peiling
publiek gemaakt. Nu vond bijna 6o% (tegen 30%) van de bevolking dat de
Nederlandse militairen niet langer in Bosnie moesten blijven. De risico's
waren niet langer `verantwoord' (65%), en de `pogingen van de VN om de
burgerbevolking to beschermen', waren her niet waard (64%), dat 'nog meet
Nederlandse militairen her risico lopen om het leven to komen'.

In deze RTL-enquete vond desgevraagd meer dan de helft van de geinter-
viewden (54% tegen 31%) dat `de bevolking van Srebrenica en de
Nederlanders met militair geweld bevrijd moeten worden'.2 Afgezien van de
ironie dat nu behalve de belegerde Bosnische bevolking ook de VN-militairen
die hen moesten beschermen voor bevrijding in aanmerking kwamen: een
dergelijke drastische ingreep kon al eerder op veel steun onder de publieke
opinie rekenen, in her bijzonder in de zomer van 1992. Toen woedde in
Nederland en elders her Grote Interventie-debat, mede vanwege de diepe
indruk die televisiebeelden van Omarska maakten - concentratiekampach-
tig. Maar ook op latere tijdstippen leek de meerderheid van de bevolking wel
to voelen voor een vorm van gewapenderhand ingrijpen. Zelfs, zo zei men
desgevraagd een paar keer, als daarbij slachtoffers onder de eigen militairen
zouden vallen.3 De afnemende steun voor meedoen in Bosnie had kennelijk
betrekking op de missie van UNPROFOR zoals die zich daadwerkelijk voltrok
- en zijn dieptepunt bereikte op ii juli `95, in Srebrenica.

De ochtendkranten van 12 juli wijdden, vanzelfsprekend, allemaal hun
hoofdredactioneel commentaar aan war door minister Voorhoeve de vorige
dag `een ramp van grote omvang' was genoemd. `Na de val van Srebrenica'
luidde de, kop boven her commentaar in Trouw. `Falen op de Balkan',
`Onvermogen', `Te weinig en to laat', stond er respectievelijk in her Algemeen
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Dagblad, De Telegraaf en de Volkskrant boven.

Terugblikkend maakt de Volkskrant gewag van `vierhonderd Nederlandse
militairen, die zich op een bewonderingswaardige manier hebben trachten to
weren(.... )'. Vooruitblikkend poneert De Telegraaf `Er moet gekozen worden
hetzij voor keihard optreden of voor de veiligheid van de Nederlandse troe-
pen daar'. Dat juist de krant van wakker Nederland de ochtend na de val van
Srebrenica nog de optie van keihard optreden openhoudt mag gerust onder-
streept worden. Her klopt in ieder geval, ik zinspeelde daar zojuist op, met
een krachtdadige stemming onder her publiek die zich vanaf zomer `92 deed
gelden.
Dat keiharde optreden kwam er ook, anderhalve maand later, vanuit de lucht
en vanaf her land, Nederlandse vliegers en mariniers inbegrepen. Er was mas-
sale instemming, in de media en onder de publieke opinie - uiteraard, want
die wou dat immers allang. In feite echter had die publieke opinie at voor de
NAVO-interventie, in de loop van augustus, de rug gerecht, zie afbeelding L4

Kortom, eindelijk de lang verbeide militaire vuist en meedoen 'in Bosnie was
weer even vanzelfsprekend als Brie jaar eerder, en dat bleef zo voor IFOR tot
en met SFOR. Her geldt inmiddels ook voor de vervolgmissie vanaf medio
1998, SFOR2.5 Mocht, in de woorden van Koen Koch, aan her begin van
zomer `95 de lot er voor veel Nederlanders of zijn geweest, vanaf her najaar
zat de stemming er zo op her oog opnieuw volop in. Militaire operaties die
uiteindelijk toch succesvol zijn, kunnen kennelijk, ook na een periode van
halve en hele mislukkingen, steun krijgen. Zo zitten mensen dus ook in
elkaar. Alvast om to onthouden, wanneer straks her publieke draagvlak voor
geweldtoepassing in zijn algemeenheid en met her oog op de toekomst aan
de orde komt.

TE LIEF VOOR OORLOG

Dit haast geruisloze herstel van steun in de samenleving voor meedoen in
Bosnie echter, werd in de tussentijd verre overschaduwd door een ander
debat. Want er had, nog in de week waarin Srebrenica viel, een stemming de
kop opgestoken, waarvan de echo's tot op de dag van vandaag doorklinken.
En waarschijnlijk zullen ze nooit meet wegsterven.
Her beeld van Nederlandse militairen die zich in Srebrenica op een bewon-
deringswaardige manier hadden trachten to weren, zoals de Volkskrant schreef,
CNN sprak zelfs van `heroic', raakte omstreden.

Naarmate de omvang van de humanitaire ramp die zich voltrok doordrong
en her woord `genocide' wel degelijk op zijn plaats bleek, werd vaker en van
meet kanten de vraag gesteld of her Nederlandse bataljon door anders op to
treden die ramp met had kunnen voorkomen of beperken.
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(zeer) mee eens (zees) mee oneens onbeslist

Afbeelding r.- Nederlandse deelname in Bosnie

Ere wie ere toekomt, her was Frankrijk dat de eerste steen wierp. Haar minis-
ter van Buitenlandse Zaken sprak van `medeplichtigheid', tot woede van onze
minister van Buitenlandse Zaken. (Misschien had Van Mierlo bij De
Charette moeten navragen hoeveel burgers van Sarajevo, sinds her begin van
de oorlog, door sluipschutters en artilleriebeschietingen waren vermoord,
niettegenstaande de aanwezigheid van Franse blauwhelmen. En of die dan
ook medeplichtig waren).
Twee maanden later, nam bet Britse blad The Independent (21 september) de
Nederlandse blauwhelmen nog eens op de korrel, onder de kop: `Dutch
troops ignored Bosnia killings'. Ook bier viel her woord medeplichtig: The
nation that saw itself as the protector of Anne Frank and the inheritor of a
great tradition of tolerance was confronted with the possibility that its sons
and daughters had become accomplices to some of the most heinous war cri-
mes in Europe since the Second World War'.

Hoe snel en hartgrondig in ons eigen land de stemmingsomslag zich voltrok
in de zomer van `95, bleek uit her nummer dat HP/De Tijd uitbracht in de
week van 4 augustus. Te lief voor oorlog, heette her op de cover, ondertitel: `De
weinig krijgshaftige geschiedenis van her Nederlandse leger'. De fotocollage
voorop combineert soldaten van Dutchbat die her glas heffen na veilige
terugkeer in Zagreb, met een langharige soldaat typisch voor de jaren `70, als-

N
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mede een gebroken-geweertjes-affiche en een groepje gewapende wielrijders,
typisch voor de jaren `30. Dit soort dwarsverbanden wordt in deze HP uitge-
sponnen in een aantal columns, essays en gesprekken-met-deskundigen.
Kernthema, rode draad, in de woorden van een van de geraadpleegde des-
kundigen: `wij wijken altijd'. Dat wil zeggen, wij wijken altijd nadat eerst de
pretentie is uitgedragen van her tegendeel: wij staan pal, sterker nog, wij wij-
zen de weg. Die combinatie van buitenlands-politieke bombast en defensie-
politieke vergeefsheid, zou een typisch trekje zijn in de Nederlandse omgang
met internationale veil igheidsvraagstukken. En dus een deel van de verkla-
ring aanleveren waarom her misging met war J.A.A. van Doorn in deze HP,
de Verde politionele actie' noemt. De ironie wil dat Nederlandse soldaten,
betrokken bij de eerste twee politionele acties, later her verwijt trof van
`geweldsontsporing', terwijl de Nederlandse blauwhelmen `geweldsonthou-
ding' wordt nagedragen.

Her waterliniecomplex als verklaringsmodel, typisch voor Nederland als on-,
zo niet anti-militair land, bleef niet beperkt tot deze HP, maar ontpopte zich
als een populair historisch-sociologisch inzicht. De `Hollanditis' die begin
jaren `8o her kernwapendebat infecteerde werd daarbij niet over her hoofd
gezien. Evenmin de zogenaamde `vermaatschappelijking' van her leger, die
kennelijk zo sterk was doorgeschoten dat militairen stonden op hun koffie-
pauze en met welzijnsjargon in de watten werden gelegd.6 Aldus werd ook
langs deze weg nog eens de rekening vereffend met de vermaledijde jaren
zestig en zeventig - met hartelijke instemming overigens van de militairen
zelf, in ieder geval aan de top.
Typerend voor dit soort beschouwingen is her gebruik van de eerste persoon
meervoud, een stijlfiguur die ironiserend identificatie oproept. `Onze jon-
gens' nietwaar, dus als `zij' tekortschieten, delen `wij' daarin. En war er schort
aan de krijgsmacht, is op de keper beschouwd scheefgroei in de Nederlandse
samenleving - vanouds dan wel meet recent. `Wij wijken altijd'. We are the
loosers', her lijkt op een omgekeerde `wave', iedereen achtereenvolgens op
zijn hurken.

Ik zal niet her hele post-Srebrenica discours gaan doorlopen zoals dat zich als
publiek debar ontvouwd heeft - tot op her toneel toe. Her zou mede een
reconstructie vergen van een nasleep vol incidenten, onthtillingen, onver-
kwikkelijkheden, die mijn bestek ruimschoots to buiten gaat en die waar-
schijnlijk niet eens zoveel extra licht werpt op de kern van de zaak. Voor de
goede orde moet ik wel opmerken dat de stemming niet alleen maar kritisch
was, met de Nederlandse soldaten als mikpunt. Typisch andere benadering,
in een latere, karakteristieke verwoording van Maarten van Rossem: `Ja, maar
god, als her de Canadezen of de Oekrainers waren geweest, dan was her met
anders geweest. Alsof die Karremans daar bij zijn troepen in Potocari had
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moeten zeggen: mensen, ik val aan, volg mij, we sneuvelen tot de laatste man.
De verontwaardiging daarover is ook zo'n kolder en larie. Ze waren in de
steek gelaten door de Verenigde Naties' (Vrij Nederland, z6 juli `97).
Varianten op dit standpunt zijn vaker vertolkt, maar toch: op een bepaalde
manier lijkt her alsof de verontwaardiging (dat wit zeggen over her verweer
van Dutchbat) de boventoon voert en dat is kennelijk ook zoals de betreffen-
de militairen her zelf ervaren. Dat een deel van de (landelijke) pers er bij de
presentatie van her boek Dutchbat in Vredesnaam, niet inkwam tekent hun
stemming, van de militairen dus. `Zoals de publieke opinie over Dutchbat is
been gewalst', tekende her Eindhovens Dagblad op (7 juni `96), `stemt bri-
gade-generaal Gerard Bastiaans nog steeds bitter. Al die veroordelingen, al die
meningen en waarheden, vooral van mensen die niet gehinderd worden door
enige kennis van zaken. En nooit enige waardering. Dutchbat had nergens
om gevraagd, was gewoon gestuurd en probeerde zo goed mogelijk to wer-
ken. Als je als soldaat in her buitenland je werk hebt gedaan, dan volgt in
Nederland onwillekeurig de afrekening'.

EEN INTERNATIONALE FUIK

Op zich is her een klassiek tafereel: helemaal onderaan een politieke man-
daats- en militaire bevelsketen hebben de soldaten her gedaan, letterlijk en
figuurlijk. Zij zelf, boos en bitter, wijzen op de omstandigheden die hen Been
keus lieten en de autoriteiten op wier gezag zij blind moesten varen. Een `fuik
van geweld' is de metafoor die de sociologen J.A.A. van Doorn en W.J.
Hendrix ooit gebruikten om to suggereren hoe de Nederlandse samenleving,
publieke opinie, politici en militairen, van hoop, tot laag, met elkaar verstrikt
raakten in de Politionele Acties, inclusief dus de excessen daarvan.7 Op de
ironic die hier in her geding is wees ik al: teveel geweld toen in Indie, to wei-
nig geweld nu in Bosnie. Belangrijk ander verschil tussen de eerste twee en
de Verde politionele actie': de fuik, of zoals ik her net noemde, de mandaats-
en bevelsketen, had toen een strikt nationale signatuur, hij liep in beginsel en
in de praktijk van Den Haag naar Batavia, zeg maar. Natuurlijk was er druk
en invloed van de buitenwereld, maar besluitvorming en uitvoering kenden
een autonoom, letterlijk: souverein domein. In vergelijking daarmee waren
de lijnen die naar en vanuit Srebrenica liepen, veel complexer en ondoor-
grondelijker. Want internationaler. New York, Washington, Londen, Parijs,
Moskou; Sarajevo en Zagreb; Bonn en Brussel, allemaal waren her knoop-
punten die er toe deden, zus of zo, meet of minder. Her zijn er zelfs zoveel
dat je Den Haag makkelijk over her hoofd kunt zien. Maar er is ook de
omgekeerde verleiding om juist in to zoomen op Den Haag, en de `interna-
tionale gemeenschap', als verklarend `framework to marginaliseren. Temeer
omdat, zo wit her bon mot, de internationale gemeenschap eigenlijk een fic-
tie is. In een treffende formulering van Ed van Thijn tegen her slot van zijn
boek Stemmingen in Sarajevo: `De internationale gemeenschap bestaat niet.
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Her is een optelsom van landen die allemaal hun eigen agendas hebben die
met verder reiken dan wanneer kunnen onze jongens thuiskomen en wan-
neer kunnen de vluchtelingen terug naar Bosnie'.8

Her is natuurlijk vooral ook her begrip `gemeenschap' dat bier bedriegt, met
zijn suggestie van cohesie, eenstemmigheid of zelfs harmonie. Maar ook al
ontbreken die, dan nog is er een vervlechting, een `framework', en soms dus
een fuik, die internationaal mogen en moeten heten en die veel complexes
zijn dan een optelsom. Recht doen aan die vervlechting, aan dat `framework'
is, dunkt mij, een centrale en voortdurende opgave bij iedere duiding van `de
fuik van Srebrenica'9, politiek, diplomatiek, militair en moreel- en ook in
meet sociologische zin, wanneer her gaat om de vraag naar her draagvlak voor
geweldstoepassing en her incasseringsvermogen voor de gevolgen ervan.°
`Zijn wij laf?', vraagt de Swaan (NRC Handelsblad, 22 juli 1995). Ja dus, maar
hij voegt eraan toe: `De Nederlanders zijn de enigen niet, de Engelsen zijn
nog erger, de Duitsers niet minder erg en de Fransen hebben wel bond
gesproken maar nog niet koen gehandeld. Of de Amerikanen hun lamlen-
digheid zullen overwinnen moet op dit moment nog blijken'. Maar vervol-
gens neemt hij toch weer Nederland op de korrel, en `zijn hoog moreel
gezag': `De Nederlandse troepen waren in Srebrenica om de burgerbevolking
to beschermen en ze hadden die niet aan de Serviers mogen uitleveren, ook
al had dat in eigen gelederen slachtoffers gekost'. En op die mislukking, zegt
De Swaan, moet tenslotte de Nederlandse politiek worden aangesproken.

Her gaat mij er allerminst om de Nederlandse politiek of de Koninklijke
Landmacht van de haak to halen. Eerlijk gezegd beschouw ik de manier waar-
op de here aardappel bij her RIOT wordt afgekoeld, als misplaatst, zowel nit
democratisch als uit mill tair-bedrijfskundig oogpunt. In her eerste geval
wordt ultieme verantwoording vermeden, in her tweede geval grondige orga-
nisatorische bezinning. Maar dat laat onverlet dat ik de neiging, om met to
zeggen, de obsessie om her `onvermogen', her `falen', her `te weinig en to laat'
dat leidde tot de `val van Srebrenica' voor to stellen als uitkomst van een spe-
cifiek en inherent Nederlands tekort, maatschappelijk, politiek en militair
ook misplaatst vind. In feite: een groteske zelfoverschatting. Her is een bena-
dering die vrijwel niets verheldert en die, integendeel, her zicht beneemt op
een moeizame waarheid, waarvan her uitspreken hoe dan ook somber stemt:
als niemand zijn soldaten wilde laten sterven voor Sarajevo, hoe had her dan
kunnen gebeuren dat Nederlandse soldaten waren gestorven voor Srebrenica?
Let wel: dat is geen morele uitspraak, maar een sociologische, over hoe men-
sen, beret nog, over hoe hier en nu verwante, met elkaar vervlochten samen-
levingen in elkaar zitten. En over hoe UNPROFOR in elkaar zat.

SLACHTOFFER-HYPOTHESE
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A propos, weten we eigenlijk wel zeker dat mensen in samenlevingen zo in
elkaar zitten? Zijn er misschien omstandigheden denkbaar, kunnen er voor-
waarden worden geschapen waaronder robuuste en riskante interventie-poli-
tiek gestalte kan krijgen - inclusief dus een gerede kans op `casualties'?
Die vraag brengt mij terug bij de kwestie waar ik in her begin over sprak: de
zogenaamde slachtoffer-hypothese, dat wankele publieke draagvlak voor
militaire operaties. De `conventional wisdom' nietwaar, die zegt: komen er
soldaten om dan moeten onze jongens naar huis. Hoe waar is dat eigenlijk?
Ik heb her al een paar keer een gemeenplaats genoemd, een cliche dus, en
daarmee afstand genomen. Laten we zien hoe groot die afstand valt to maken.
Ik kies mijn vertrekpunt aan gene zijde van de Atlantische Oceaan, bij de
Amerikanen die met betrekking tot Bosnie zo lang `lamlendig' bleven en de
`laffe' Europeanen aan lieten modderen.
We [let op de persoonsvorm!] (Americans) have grown ever more sensitive

about casualties - our own military casualties, opponent and neutral civi-
lian casualties, and even enemy military casualties - and we seek to avoid
them.",) Die toevoegingen zijn opmerkelijk en belangrijk, de slachtoffer-
hypothese strekt zich aldus tot en met burgers en de vijandelijke soldaten uit.
De Golfoorlog maakte duidelijk dat dat niet perse holle woorden zijn - en
dat ook in dit opzicht de publieke opinie een cruciale rol speelt. Maar ik wil
me hier even beperken tot de eigen soldaten, onze jongens, hun jongens -
en meisjes. Her is waar dat de Verenigde Staten risicovermijding bij militaire
operaties hoog in her vaandel hebben en in feite overdrijven ze op een manier
die alleen zij zich kunnen permitteren. Statistisch schijnt her voor
Amerikaanse soldaten inmiddels veiliger en gezonder om deel to nemen aan
een missie dan om thuis to zijn op de kazerne. De G.i.'s in Bosnie noemen
zichzelf Ninja Turtles, refererend aan de dikke scherf- en kogelwerende ves-
ten die ze zo ongeveer tot onder hun pyjama aan moeten houden. Niemand
mag omkomen want ieder slachtoffer, mits 'mission-related', wordt over de
band van de publieke opinie, politick afgerekend.

Daarbij heeft Amerika inmiddels een mini-Vietnam beleefd op het gebied
van de vredeshandhaving (oorw) dat als cause celebre gelds van de slacht-
offer-hypothese. lk doel uiteraard op de Amerikaanse lotgevallen tijdens
`Restore Hope' in Somalie. Want was het niet zo dat toen daar in oktober
1993 achttien Amerikaanse soldaten omkwamen de publieke opinie onmid-
dellijk om terugtrekking riep? Dezelfde publieke opinie die een jaar eerder op
ingrijpen had aangedrongen - geroerd en verontwaardigd door de beelden
van hongerend Somalie? En waren her niet juist ook de beelden van gedode
Amerikanen, rondgesleept door de straten van Mogadishu, die voor her
publiek teveel waren? Een tweevoudig CNN effect - eerst leidt her tot
bemoeienis, dan tot de aftocht. Dat, naar verluidt, de moeder van een
Amerikaans slachtoffer her lot van haar zoon op iv had gezien, voordat zij
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officieel op de hoogte was gebracht, is een navrant detail dat de impact van
de media alleen maar lijkt to onderstrepen.ii
Somalie is een mythe geworden, een beknopte vertelling over hoe dezer
dagen de wisselwerking tussen media en publieke opinie, politici en militai-
ren klem zet. De `Mogadishu line' is een frase geworden die waarschuwt voor
de (fragiele) grens tussen her handhaven en her afdwingen van vrede. En toen
onlangs in Bosnie SFOR min of meet slaags raakte met Servische demon-
stranten, herinnerden leuzen en spandoeken de Amerikaanse soldaten aan
war er in Somalie gebeurd was. Met als onverhulde dreiging: zo'n lot hebben
we ook voor jullie in petto. De beelden daarvan waren vervolgens weer to zien
in Amerikaanse huiskamers, waar moeders en vaders hun zonen (en doch-
ters!) gadeslaan.12

Her uiteenrafelen van de Mogadishu mythe leidt echter tot ontnuchteren-
de conclusies, zowel war de rol van de media (meet volgend dan trendset-
tend), als war her incasseringsvermogen van her publiek betreft. Dat was
nooit anders verteld, dus wist her met beret dan dat Amerikaanse troepen
voor puur humanitaire doeleinden waren ingezet en de plotselinge, geimpro-
viseerde jacht op krijgsheer Aidid betekende een volkomen onverwachte
escalatie. 'Mission-creep', her geleidelijk dan wel ineens verschuiven van bet
hoe en waartoe van een missie, is voor publieke opinie en media even ver-
warrend als voor politici en militairen.
Nauwkeurige inspectie van een fikse hoeveelheid peilingen, brengt de
Amerikaanse socioloog James Burk tot de conclusie dat de publieke opinie,
niettegenstaande deze verwarrende 'mission-creep', van begin tot eind con-
sistent en rationeel reageerde op de gebeurtenissen in Somalie. Vasthoudend
aan her oorspronkelijk voorgespiegelde doel was er geen sprake van `grillig-
heid'- standaard verwijt richting publieke opinie. Somalie, zegt Burk,
bewijst ook helemaal niet dat her publiek meteen op de loop gaat wanneer er
slachtoffers vallen: geen knieval voor `casualties' wel de eis dat die vallen in
een helder omlijnde missie met een zinnig doel.13 Her is een conclusie die
Lawrence Freedman aldus heeft verwoord: `Public opinion can tolerate
mounting casualties as long as there is real belief in the military objectives.
The public can tolerate pain. It is less forgiving of futility'.'4

Her is een vermoeden dat ook met betrekking tot; Bosnie is uitgesproken.
Door Bart Tromp bijvoorbeeld, in zijn bundel Verraad op de Balkan, waarin
hij betoogt dat een van de drie vormen van dat verraad to maken had met de
verhouding van de politieke elites in her Westen tot hun eigen staatsburgers.
Die laatsten drongen op interventie aan, maar werden niet vertrouwd door
de eersten: `De politieke elites weten wel beret: zo gauw dat gebeurt, en er
wordt echt ingegrepen, dan komen diezelfde burgers in opstand als de eerste
gesneuvelde vredesstichter in een bodybag wordt gerepatrieerd.(...) Keer op
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keer is bet nu juist de publieke opinie geweest die de regeringen in her wes-
ten heeft gedwongen om tenminste iets to doen. Uit niets blijkt dat de staats-
burgers daarbij niet beseften dat dit risico's inhield en dat zij niet bereid
waren deze to dragen'.15 Anthony Parsons, voormalig Brits ambassadeur bij de
VN schreef: `I shall always believe that the governments concerned, under-
estimated the steadfastness of their own electorates, and that excessive timi-
dity was unnecessary'.16 Her valt niet to bewijzen, maar de rationaliteit en de
consistentie van publieke reactiepatronen is opvallend genoeg om een derge-
lijke verwachting to wettigen. En hoe dan ook overtuigend genoeg om de
publieke opinie de rol van zwart schaap to besparen. De manier waarop poli-
tieke elites en opinieleiders zich verschuilen achter her veronderstelde gebrek
aan incasseringsvermogen van her publiek, Bart Tromp hamert daar ook op,
is met bijzonder indrukwekkend. Her zijn zinnen die routineus worden
geschreven: `Bosnie is een gijzelaar gebleven van dezelfde publieke opinie in
her Westen die militair ingrijpen tegenhield'. Het stond medio 1996 in de
Volkskrant (27 juni, `96), aan de vooravond van de verkiezingen. De publie-
ke opinie die militair ingrijpen tegenhield? Dar is wel heel kras en bet mag
met onweersproken blijven.

TERUG NAAR 92

Laten we eens terugkeren naar de zomer van 1992, ik heb er al een paar
keer op gezinspeeld. Wel of niet een militaire interventie in voormalig
Joegoslavie was toen een beet hangijzer, misschien meet dan op enig ander
moment, daarvoor of daarna. De herinnering aan de Servisch-Kroatische
oorlog van 1991 was nog vers - met Vukovar en Dubrovnik als sinistere
plaatsnamen. Met de oorlog in Bosnie dat voorjaar uitgebroken, kon Sarajevo
aan her rijtje worden toegevoegd - in Europa kon je, aan her eind van de
twintigste eeuw, ongestraft steden verwoesten. Ethnische zuiveringen hadden
in een paar maanden her idee van (multi-cultureel) Bosnie-Herzegowina ver-
nietigd, mogelijk voorgoed. Concentratiekampachtige beelden van uitge-
hongerde mannen achter prikkeldraad gingen de wereld rond, en de roep om
militair ingrijpen klonk veelvuldig. In Vrij Nederland werd onder de kop
`Joegostorm' een inventarisatie gemaakt van alle humanitaire heethoofden die
zich tot huiskamerstrategen ontpopten. Ondertitel: `De vredeshaviken willen
aktie' (viv, 12 september `92). Een knap journalistiek product, even ad rem
gemaakt als de HP die drie jaar later zou verschijnen over ons al to lieve leger.
WI) wijken altijd, was de strekking van die laatste collage, wij willen altijd,
was de stemming die Vrij Nederland blootlegde en neersabelde. Want al die
echte en would-be generaals buiten dienst onderschatten kennelijk in hoge
mate war militaire interventie in dit geval zou betekenen en met welke gevol-
gen. En de publieke opinie die heel graag wit, zelfs als her slachtoffers onder
de eigen soldaten kost, kent zichzelf slecht. Afbeelding2laat zien dat bet ove-
rigens niet alleen de publieke opinie in Nederland was die interventie voor-
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stond, een met onbelangrijk detail in dit verband. Her onderzoek is van iets
later, begin `93, maar dat doet er minder toe.17
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Afbeelding 2: Voorstanders van militair ingrijpen in 1993.

De vraag is hier: was de roep om ingrijpen destijds inderdaad alleen maar
goed bedoelde, maar gevaarlijke retoriek en zou de Europese publieke opinie
onmiddellijk op haar schreden zijn teruggekeerd bij de eerste dole soldaat?
Op beide vragen luidt her antwoord: nee. Ik steek mijn hand niet in her vuur
voor ieder ingezonden stuk met een krijgsplan, maar er waren voldoende seri-
eus to nemen ideeen, waaronder die van de toenmalige directeur van
Clingendael Joris Voorhoeve en van zijn collega-directeur van her Londense
iss.I8 Zonder mij zelf ex-post facto bij de bittertafelstrategen to voegen: was
her werkelijk ondenkbaar dat met een precies omlijnde handvol militaire
operaties (vanuit de lucht, vanaf zee, maar ook op de grond, op een com-
mandoachtige manier), de Serviers in korte tijd een strategische klap was toe-
gediend, met verreikende politiek-psychologische consequenties? Ik praat
niet over her terugveroveren van grote stukken gebied, want in feite was her
medio `92 al laat, to laat. Henry Kissinger schreef onlangs dat de NAVO in `9t
had moeten ingrijpen (de Volkskrant, 27 september `97). Los daarvan, stel dat
zo'n operatie ergens in `92 t a 2 weken voluit was ontplooid, ten koste van
Zoo doden aan de kant van `Decisive Force', de interventiemacht. Dat is een
hele lange rij body-bags, die ook op her tv-scherm veel indruk maakt. En dan
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heb ik her nog niet over enkele duizenden gewonden. Her zijn de aantallen
van de Golfoorlog, en ook, van drie jaar UNPROFOR: lets meet dan zoo
doden. Zou de publieke opinie her niet geaccepteerd hebben? The public
can tolerate pain......'- bij een glasheldere missie met aantoonbare effecten.

We zullen nooit weten of her gewerkt had, maar in her licht van war later
kwam in Bosnie, valt to verdedigen dat her moeilijk erger had kunnen wor-
den - en dat er mogelijk veel mensen die vermoord zijn nu nog zouden
leven. Hoe dan ook lijkt bet mij ongepast om in bet licht van `Srebrenica `9S'
voorstanders van enigerlei `Joegostorm', in de zomer van `92, de publieke opi-
nie daarbij inbegrepen, achteraf nog eens belachelijk to maken. Intellectueel
noch moreel kan dat de les zijn.

NOOIT MEER MEEDOEN?

Hoe nu verder? `Gaan we nooit meet naar Srebrenica', staat er boven een
beschouwing van filosoof Jos de Beus: `beperkte humanitaire interventie,
bemiddeling en gelaten non-interventie', zijn de drie optics bij hem die ten-
slotte overblijven (Filosofie Magazine, juni `97). Marcel van Dam kiest voor
de algehele non-interventie: `Vechten voor andermans veiligheid willen we
toch met' (de Volkskrant, 18 september `97). Dus kan er, war hem betreft, op
de krijgsmacht heel veel geld worden bespaard. Aanlokkelijk vooruitzicht,
ongetwijfeld. Van Dam en De Beus zijn niet de enige opinion-leaders die
helemaal of vrijwel afscheid nemen van `vredeshandhaving' en `vredesaf-
dwinging' als veiligheidspolitieke opties. Er is onmiskenbaar haast wereld-
wijd een dip in de bereidheid tot crisisbeheersing. Terughoudendheid is troef.
Begrijpelijk na de hausse in de jaren negentig en de bittere ervaringen, niet
alleen in Bosnie. Maar het is een korte termijn reactie die de lange termijn
logica van war wet genoemd is `strategic peacekeeping'19 onverlet laat. En de
navenante toerusting, materieel en personeel, van legers als `constabulary for-
ces', die zo preventief als mogelijk en zo robuust als nodig kunnen worden
ingezet.20 Niemand kan zeggen waar en wanneer her nodig zal zijn: waar-
schijnlijk op onverwachte plaatsen en tijden. In ex-Joegoslavie zijn moment
en momentum gemist en de gevolgen en de risico's daarvan zijn nog steeds
aanwijsbaar. Wie daarom zegt, laten we helemaal maar met meet meedoen
trekt een hele foute les, neemt een onverantwoorde veiligheidspolitieke gok
en laat her volgende Srebrenica op voorhand barsten. Misschien is her dan
ook beret om over her vorige Srebrenica to zwijgen.

Natuurlijk is er geen simpel recept, en ik bepleit niet on als een kip zonder
kop de mondiale `staat van wandaad' to lijf to gaan. Maar ik verzet me sterk
tegen non-interventie als principiele optic, at helemaal wanneer dat mede
gelegitimeerd wordt door schuilevinkje to spelen achter een publieke opinie
die zogenaamd Been slachtoffers kan verdragen.
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Ik wil hier tot slot niet 'her einde van de geschiedenis' belijden, maar toch.
We (!) worden in ons denken over militaire geweldstoepassing wel degelijk
dwarsgezeten door `retorische erfenissen', de Wereldoorlogen, de Politionele
Acties, Vietnam. Dat geldt in bepaalde mate voor de politici en her geldt tot
op zekere hoogte voor de militaire professionals - misschien heeft her
publiek, belangeloos en met zonder enig idealisme, er nog her minste last
van. Her woord postmodern staat niet voor de goeie sier in de ondertitel, her
wil in dit verband vooral attenderen op enkele Grote (oorlogs)Verhalen,
typisch voor de `moderne tijd', die we achter ons hebben gelaten. Vitaal voor
de collectieve herinnering, maar al to letterlijk genomen, fataal voor her ver-
mogen om hier en nu en in de toekomst met adequate militaire middelen to
reageren op veiligheidspolitieke crises. Zo preventief als mogelijk, zo robuust
als nodig, met minimaal geweld, niet met her oog op de overwinning, maar
ter versterking van de internationale betrekkingen, vooruit: van de interna-
tionale gemeenschap.
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NEDERLAND EN VN-VREDESOPERATIES
LESSEN VAN SREBRENICA

P.R. Baehr

Op her gebied van VN-vredesoperaties zijn de zaken zelden helder en simpel.
Bij alle besluiten en niet-besluiten behoren bijgedachten, voorbehouden en
extra-overwegingen die her geheel compliceren.

Neem de besluitvorming in de Veiligheidsraad. Op her eerste gezicht simpel.
Een veiligheidsgebied rond Srebrenica wordt gecreeerd waarbij de
Veiligheidsraad alle partijen verzoekt Srebrenica en omgeving to beschouwen
As een veilig gebied dat gevrijwaard moet zijn van gewapende aanvallen of
andere vijandelijkheden. De VN-vredesmacht krijgt de opdracht de in her
gebied aanwezige burgerbevolking to beschermen. Dat is duidelijk zou je zeg-
gen: mensen die daar verblijven, zitten in een veilig gebied en moeten door
UNPROFOR met militaire middelen worden beschermd. En toch, zoals wij
inmiddels weten, zo werkt her niet. De vN zelf schatte destijds dat er 34.000
man extra nodig zouden zijn voor her verrichten van die beschermende taken
in de ingestelde Veilige Gebieden. Een dergelijke troepenmacht was echter
niet beschikbaar. Er werd dan ook een minimumoptie ontwikkeld waarvoor
de benodigde sterkte 7.600 man bedroeg. Hierbij was voor Srebrenica een
bataljon voorzien. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties gaf echter
zelf al aan dat met zo'n minimum optie de verdediging van de Veilige
Gebieden niet volledig kon worden verzekerd.

Daarin lag de mislukking van de operatie eigenlijk al besloten. Van de 430
uitgezonden Nederlandse militairen kon moeilijk worden verwacht dat zij in
staat zouden zijn iets to keren waarvan de secretaris-generaal zelf al had
gezegd dat her, zonder luchtsteun, niet zou gaan. Tenzij ... Ja, tenzij her
Nederlandse vN-detachement bereid zou zijn geweest zeer grote risico's to
nemen. Bij voorbeeld, door met gevaar voor eigen leven de oprukkende
Servische Bosniers de voet dwars to zetten; tegen een zeer grote overmacht,
inderdaad. Zoals de strijd aan de Grebbeberg in de mei-dagen van 1940 ook
een gevecht was geweest tegen een zeer grote Duitse overmacht.
Of lagen de zaken hier toch geheel anders? Is her principieel iets anders, om
de Nederlandse bevolking en her Nederlandse gebied tegen een overmacht to
beschermen of her Bosnische gebied en de Bosnische bevolking? In de jaren
1945-1949 werd we] van Nederlandse dienstplichtige militairen gevraagd dat
zij in Nederlands-Indie hun leven op het spel zouden zetten. En nu in
Bosnie niet? In ieder geval ontbraken de instructies nit Den Haag hiertoe en
waren officieren en manschappen in her geheel niet voorbereid op her spelen
van een dergelijke heldenrol. Sterven voor Srebrenica? Sterven voor de men-
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senrechten? Her zijn varianten op de aioude vraag `Sterven voor Danzig?' die
in 1939 in Frankrijk de gemoederen bezighield.

Nu keerden de Nederlandse militairen veilig terug, werden in Zagreb door de
kroonprins, de minister-president en de minister van Defensie welkom gehe-
ten. Pas later begonnen de berichten door to druppelen van hetgeen zich
inmiddels in Srebrenica had afgespeeld, waar duizenden Moslim-mannen
in koelen bloede waren afgeslacht. Mannen die to goeder trouw verwacht
hadden in Srebrenica een Veilig Gebied to bewonen. Voor die moordpartij is
Nederland op zijn minst indirect medeverantwoordelijk, doordat wij niet in
staat zijn gebleken de ons opgedragen taak (bescherming bieden aan de
bevolking) naar behoren uit to voeren. Misschien hadden wij er dan ook
maar beret in her geheel niet aan moeten beginnen.

`Van meet of aan was duidelijk dat de enclave niet tegen een aanval van de
Bosnische Serviers zou kunnen worden verdedigd', zo schreef minister
Voorhoeve later aan de Tweede Kamer. Aan wie was dat van meet of aan dui-
delijk? Ook aan de Moslim-burgers? Was hun dat door de Nederlandse mili-
taire leiders verteld?

Uit her bovenstaande volgt:
LES r: de Regering moet, in overleg met de Kamer, goed doordenken welke rol zij
de Nederlandse militairen wil laten spelen en welke offers zij daartoe bereid is to
brengen. De militairen moeten daar goed van op de hoogte zijn en alleen op die
voorwaarde naar bet betrokken gebied worden gestuurd. Daartoe behoort ook bet
bieden van bescherming aan mensen die men misschien wat minder sympathiek
vindt.

Nu de Tweede Kamer. Die had sterk aangedrongen op her sturen van mili-
tairen naar Bosnie en de minister gevraagd de luchtmobiele brigade `geschikt
to maken voor optreden in voorzienbare vN-operaties'. De toenmalige minis-
ter van Defensie, Ter Beek, wilde aanvankelijk niet verder gaan dan her zen-
den van een logistieke eenheid, maar hij gaf uiteindelijk uitvoering aan de
motie Van Traa-Van Vlijmen. Die motie was ingegeven door her dagelijks via
de televisie vertoonde schouwspel van oeverloze ellende in Bosnie, verkrach-
tingen, brandschattingen, gevangenneming van onschuldige burgers, `etni-
sche zuiveringen' et cetera. Bij de Kamer sprak.ongetwijfeld de gedachte mee
op deze manier althans iets eraan to kunnen doen. Maar war? De Kamer
heeft sterk aangedrongen op uitzending van Nederlandse militairen. Her is
dan ook niet verwonderlijk dat de Kamer niet de meest aangewezen instan-
tie was om minister Voorhoeve her later moeilijk to maken, toen her eenmaal
mis was gegaan in Srebrenica. Met andere woorden: de Kamer had zeer veel
borer op her hoofd. Dat verklaart misschien ook waarom de Kamer niet heeft
gestaan op een parlementaire enquete in dit geval. Even 'deed zich de pot-



sierlijke vertoning voor waarbij aan de Verenigde Naties gevraagd werd het
onderzoek to doen. Toen deze organisatie daar niet voor bleek to voelen,
kwam men overeen het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie to belasten
met her onderzoek naar Srebrenica. Daarmee was voor de Regering en voor
de Tweede Kamer voorlopig de politieke kou uit de lucht. ,

Hieruit volgt:
LES 2: de Kamermoet zeer uitdrukkelijk betrokken worden bij de besluitvorming,
met behoud en inachtneming van de ministeriele verantwoordelijkheid. De
Kamer moet niet op de stoel van de regering gaan zitten. De Kamer past op dit
punt de nodige terughoudendheid (waardoor hij tevens meer vrijheid kan genie-
ten voor kritiek achteraf).

De Adviesraad Vrede en Veiligheid (Avv) heeft zich later gebogen over de
voorwaarden voor Nederlandse deelneming aan de internationale vredes-
macht (IFOR) in Joegoslavie. Die voorwaarden waren de volgende:
i) er is een vredesregeling van kracht;
2) de conflictpartijen stemmen in met de ontplooiing van de IFOR;
3) de Verenigde Staten nemen deel aan de operatie.
De nvv heeft daaraan nog de volgende twee voorwaarden toegevoegd:
4) een ondubbelzinnig en uitvoerbaar mandaat;
5) heldere commando- en controlelijnen.

De nvv heeft een en ander onderzocht en kwam tot de conclusie dat de IFOR
aan de genoemde vijf voorwaarden voldeed. Dat derhalve Nederlandse deel-
name aan de IFOR `wenselijk en verantwoord' was.

Moeten deze voorwaarden nu verheven worden tot voorwaarden voor deel-
neming aan vN-vredesoperaties in her algemeen? Her lijkt mij van niet, ten-
zij her toch al de bedoeling is met mee to doen. De praktijk wijst immers uit
dat her `ondubbelzinnig en uitvoerbaar mandaat' en `heldere commando en
controlelijnen' veelal ontbreken. Je kunt dit soort overwegingen wel hanteren
als richtlijnen waarnaar moet worden gekeken, maar met als noodzakelijke
voorwaarden.

Vandaar:
LES 3: lijstjes met algemeen geldende voorwaarden hebben niet meer dan een
beperkte betekenis.

Tenslotte her maatschappelijk draagvlak. De polemoloog dr. Philip Everts
heeft erop gewezen dat her over her algemeen met de steun under de
Nederlandse bevolking voor de Bosnie-operatie wel meevalt, al is die in de
loop der jaren wel war afgenomen. Hij schrijft hierover
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`Naarmate de oorlog in )oegoslavie zich voortsleepte, werd de publieke opi-
nie zowel onzekerder als meet cynisch en extreem.'
Maar Everts zegt nog lets anders dat de moeite van overweging zeker waard
is:

`Het is een nog onbewezen stelling dat de steun van de Nederlandse publie-
ke opinie voor vN-operaties ineen zou storten op bet moment dat er daad-
werkelijk slachtoffers zouden vallen. (...) De talrijke uitspraken door politici
en waarnemers, over een to verwachten `lijkenzakken'-effect kunnen (...) her
karakter hebben van een voorspelling die zichzelf waar maakt'.

Hieruit volgt:
LES 4 politici (en waarnemers) dienen zich zeer goed bewust to zijn van de (wel-
licht) ongewenste neveneffecten die hun uitspraken over uitzending van
Nederlandse militairen kunnen oproepen. Zij zijn, met andere woorden, niet
alleen volgers, maar ook wel degelijk leiders van de publieke opinie.

Tenslotte: moet Nederland wel of met meedoen als her gevraagd wordt voor
vrr-operaties? Mijn antwoord zou zijn: in principe wet, vooropgesteld natuur-
lijk dat wij over de nodige manschappen en materieel beschikken. Een klein
land als Nederland moet woekeren met de middelen waarover bet beschikt.
Gegeven onze beperkte middelen is bet voor Nederland essentieel voort to
gaan met de traditionele beklerntoning van de internationale samenwerking,
met bet werken aan een versterking van de internationale rechtsorde, met een
krachtige ondersteuning van de activiteiten van de Verenigde Naties, ook als
die Verenigde Naties vaak niet zo werken als men graag zou willen. Dat zou
men met recht een `nationaal belang' of `verlicht eigenbelang' kunnen noe-
men.
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LESSEN UIT VREDESOPERATIES

A.K. van der Wis, WE van Eekelen,
m. m. v. C. Homan

INLEIDING

Voor dit laatste onderdeel van her programma was een tweetal sprekers uit-
genodigd on `lessen to trekken uit voorgaande vredesoperaties'. Een van de
genodigde sprekers, de beer Hoekema, lid van de Tweede Kamer voor D66,
moest vlak voor de avond helaas afzeggen. De voorzitter van de avond, gene-
raal Homan (directeur Instituut Defensieleergangen), vond de heer Van
Eekelen bereid om de plaats van de beer Hoekema in to nemen.
De onderstaande tekst vormt een bewerking van bandopnamen die van deze
avond gemaakt zijn. De verantwoordelijkheid voor deze tekst ligt dan ook bij
de redactie van deze bundel.
Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke
Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.

C. HOMAN

Vredesoperaties vonden reeds plaats tijdens de Koude Oorlog. Her ging toen
voornamelijk om zogenaamde `blauwe vredesoperaties' waarbij ten gevolge
van een interstatelijk conflict een wapenstilstand of een vredesverdrag werd
gesloten waar vervolgens een vredesmacht toezicht op hield met een voorna-
melijk politiele taak. Daarbij moest dan voldaan worden aan bepaalde voor-
waarden: toestemming van de desbetreffende partijen, onpartijdigheid en
gebruik van geweld alleen in geval van zelfverdediging.
Na de Koude Oorlog is er niet alleen sprake van een groei in aantal vredes-
operaties, maar ook van een verandering, namelijk in de context van bin-
nenstatelijke conflicten. We zien ook dat in plaats van operaties gemanda-
teerd op basis van Hoofdstuk 6 van her Handvest van de Verenigde Naties, nu
vaak op Hoofdstuk 7 gebaseerde acties plaatsvinden, waarbij daadwerkelijk
militair geweld gebruikt kan worden. Over die vredesoperaties zal her van-
avond voornamelijk gaan.

Na de aanvankelijke euforie als gevolg van her einde van de Koude Oorlog
- grotere besluitvaardigheid van de Veiligheidsraad, allerlei nieuwe vredes-
operaties die werden opgestart - zijn de VN haar beperkingen in gaan zien.
Boutros Boutros Ghali zei naar aanleiding van de opgedane ervaringen dat de
VN niet de middelen had om daadwerkelijke Peace-enforcingoperaties to orga-
niseren. Vandaar ook de vraag, die vanavond ongetwijfeld aan de orde zal
komen, of je dit soort operaties niet beret door andere organisaties, die wel
over de middelen en bijbehorende comandostructuur bezitten, kunt laten
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organiseren.

De relevantie voor Nederland is duidelijk. Zeket voor de Nederlandse krijgs-
macht omdat, zoals u alien wellicht weet, in 1993 in de prioriteitennota is
vastgelegd dat naast de traditionele taak van de Nederlandse Krijgsmacht -
de verdediging van her eigen en bondgenootschappelijk grondgebied - er
een tweede hoofdtaak is bijgekomen: her uitvoeren van crisisbeheersingsope-
raties ter ondersteuning van her Nederlands veiligheidsbeleid. Met de term
crisisbeheersings-operaties wordt eigenlijk hetzelfde bedoeld als wat aige-
meen meet bekend staat als vredesoperaties. We hebben ook, zoals u weet,
een bepaald ambitieniveau op dit gebied. Onze krijgsmacht moet in staat zijn
om tegelijkertijd vier vredesbewarende operaties nit to voeren.
De Nederlandse krijgsmacht heeft op dit gebied de laatste jaren de nodige
ervaring opgedaan. Vanavond moet op basis van die ervaringen de vraag cen-
traal staan: hoe kunnen we de toekomst tegemoet treden met de lessen die
we hebben geleerd? Voor dat doel hebben we vanavond twee deskundige
inleiders. We beginnen met de militaire invalshoek. Dat vraagt een toelich-
ting want eigenlijk zouden we moeten beginnen met de politiek want bet pri-
maat van de politiek staat tenslotte altijd voorop bij dit soort operaties. De
geplande spreker van vanavond, Tweede Kamerlid Hoekema, heeft zich giste-
ren helaas moeten afmelden. Gelukkig wilt ik de beer van Eekelen to berei-
ken en hij verklaarde zich bereid om vanavond in de plaats van de beer
Hoekema to spreken. Gezien her gebrek aan voorbereidingstijd voor de beer
Van Eekelen hebben we besloten de volgorde om to draaien. Eerst zal gene-
raal Van der Vlis vanuit een militaire optiek een korte inleiding houden over
vredesoperaties. Vervolgens zal de beer Van Eekelen reageren.

Generaal Van der Vlis heeft de Koninklijke Militaire Akademie gevolgd en
werd daarna benoemd tot tweede luitenant bij bet wapen van de verbin-
dingsdienst. Hij heeft vervolgens diverse opleidingen gevolgd: de Hogere
Krijgsschool, waar hij ook docent is geweest, her Army Staff College in
Engeland en hij heeft in Amerika in Pensylvania her Army War College
gevolgd. Veel belangrijker zijn natuurlijk alle operationele plaatsingen die hij
bij de Nederlandse Krijgsmacht heeft doorlopen. Feitelijk op alle niveau's
heeft hij functies vervuld; bataljonscommandant, plaatsvervangend brigade-
commandant, commandant van een pantserinfanterie-brigade en comman-
dant van her Eerste Legerkorps. Daarna is hij in 1992 benoemd tot chef
defensiestaf. Zoals u zich wellicht herinnert heeft generaal Van der Vlis in
1994 zijn ontslag ingediend, omdat hij Been verantwoordelijkheid wilde dra-
gen voor de bezuinigingen waartoe de politieke leiding had besloten.

De her Van Eekelen speelt vanavond eigenlijk een thuiswedstrijd, want hij
heeft rechten gestudeerd aan deze universiteit. Daarnaast heeft hij politieke
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wetenschappen gestudeerd aan de Princeton University in de Verenigde
Staten. Twintig jaar Lang is hij vervolgens ambtenaar geweest op buitenland-
se zaken. Tot 1977, toen hij her politieke speelveld betrad. Eerst als lid van de
Tweede Kamer en daarna een aantal bewindsfuncties: staatssecretaris van
defensie, staatssecretaris van buitenlandse zaken, van 1986 tot 1989 minister
van defensie en vervolgens tot 1994 secretaris-generaal van de West-Europese
Unie. Hij is nu onder meet nog actief in de politiek als lid van de Eerste
Kamer voor de VVD.

A.K. VAN DER VLIS

U begrijpt dat ik een slecht militair strateeg ben, want na vijf minuten ben
ik her initiatief al kwijt door als eerste bier op to moeten treden. Her is
natuurlijk veel veiliger om als tweede op to treden.
Her gehele programma is aangekondigd als Lessen uit Srebrenica, maar ik stel
her op prijs om vanavond een bredere benadering to kiezen. Ik kan beargu-
menteren waarom Srebrenica misschien niet zo'n goed voorbeeld is om les-
sen uit to trekken. Gelukkig hebben wij inmiddels een reeks van dit soort
operaties achter de rug en her zal niet zo moeilijk zijn om daar discussie-
materiaal in to vinden. De voorzitter heeft de twee taken die in de prioritei-
tennota aan de orde komen al gememoreerd: uitvoering van crisisbeheer-
sings-operaties en de bescherming van de integriteit van her eigen en bond-
genootschappelijk gebied. Her is goed dat u zich realiseert dat in mijn den-
ken - en dat wordt niet overal gedeeld - de algemene verdedigingstaak uit-
eindelijk de strategische basis vormt van de krijgsmacht. Ik denk dat we daar
in eerste instantie onze mensen voor oefenen, dat we daar onze eenheden
voor opleiden. Pas als die opleiding is voltooid, zijn naar mijn opvatting die
eenheden ook geschikt om crisisbeheersings-operaties uit to voeren.
Inmiddels hebben we daarmee een grote ervaring opgebouwd. Want her is
natuurlijk niet zo dat we nu opeens vredesoperaties hebben uitgevonden, her
is al veel langer actueel. Ik wil even in herinnering roepen dat we van 1979
tot 1985 hebben deelgenomen aan de UNIFIL-operaties in Libation; totaal
achtduizend man zijn daar geweest; Noord-Irak, in 1991, totaal duizend man;
Cambodja, deelname UNTAC, in 1992-1993 en uiteraard ex-Joegoslavie, vanaf
1992. Een aantal kleinere bijdragen laat ik gemakshalve buiten beschouwing.
Een breed scala van eenheden hebben aan die operaties deelgenomen. Om u
een getal to geven: vanaf 1992 zijn 27.831 mannen en vrouwen bezig geweest
in de uitvoering van 37 verschillende missies. Voldoende ervaring dus om les-
sen to trekken.
Maar het trekken van lessen is niet iets dat je eens per drie jaar doet, her is
een continu proces. Ik denk dat je elke nieuwe ervaring die je opdoet kritisch
beschouwt en ervan probeert to leren voor de toekomst. Ik wil hier graag
memoreren aan een zeer interessant symposium over dit onderwerp in 1996:
her Anglo-Dutch Peacesupport Operation Seminar. Ik zal een deel van mijn
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ervaringen uit dat seminar putten, omdat ik denk dat we veel kunnen leren
van de enorme ervaring die de Engelsen in Noord-Ierland hebben opgedaan.

Als eerste wil ik kort ingaan op de doelstellingen van crisisbeheersings-ope-
raties. In principe kan dat om een breed scala gaan, van humanitaire pulp tot
interventie. In mijn denken speelt dat hele scala een rol, zij her dat de nadruk
wellicht war meet op bet tweede deel van dit spectrum ligt, om redenen waar
ik straks op terug zal komen. De noodzaak, zo u wilt de wenselijkheid, maar
ook de realiseerbaarheid van dit soort operaties wordt bepaald door een groot
aantal factoren. Primair gaat her om de politieke wil om de operatic uit to
voeren en daar zit vaak een probleem. Heel belangrijk is de face waarin een
conflict, waarop je crisisbeheersing wilt loslaten, zich bevindt. Ben je er vroeg
bij? Heeft bet conflict een kans gekregen om zich to ontwikkelen tot een uit-
slaande brand? Zijn de partijen moe gestreden? Of heeft een partij uiteinde-
lijk een nederlaag geleden zodat hij rijp is voor een vredesovereenkomst?
Sommigen van u herinneren zich misschien dat ik in mei 1993, dus in de aan-
loopfase van de discussie over de safe areas, in her Capitool een debar heb
gehad met de toenmalig directeur van het instituut Clingendael, de beer
Voorhoeve. Ik heb vorige week die band nog eens teruggezien. Her debar was
zeer principieel en nog steeds actueel. Her was belangrijk omdat we daar
spraken over een problematiek die ons uiteindelijk bij Srebrenica in alle
hevigheid duidelijk begon to worden. Maar her was ook interessant omdat de
heer Voorhoeve later minister van Defensie zou worden. In deze discussie zag
u een botsing van basisopvattingen omtrent de doelstellingen van crisisbe-
heersings-operaties in de actuele context van dat moment: Bosnie-
Hercegovina temidden van een hevige burgeroorlog. Mijn stelling was: wel
humanitaire hulpverlening, wel proberen lokaal to stabiliseren, wel proberen
je voor to bereiden op de uitvoering van vredesakkoorden, maar niet her
intervenieren in een situatie waarin sprake was van omvangrijke guerilla-ach-
tige activiteiten, niet spreken over her instellen van beschermde zones, en niet
spreken over (in die situatie ongewenste) Veilige Gebieden. Waarom? Als ik
her tot zijn essentie probeer terug to brengen: een brug to ver in een situatie
die niet beheersbaar is.
Je ziet dan een merkwaardige discussie: de politicus die war wil en de militair
die op de rem staat. De politicus die om morele overwegingen zegt `wij zul-
len toch die Veilige Gebieden, moeten instellen' en de militair die zegt `nee,
bet is onjuist dat we dat op dit moment doer'. Ik moet u zeggen dat ik, na
her bekijken van die band, tot de conclusie ben gekomen dat mijn mening
niet is veranderd en dat ik nog steeds vind dat war ik daar gezegd heb juist
was. Ik wil er met nadruk bij zeggen dat dit niet betekent dat ik mij bet lot
van de bevolking niet aantrok. Ik behoor zeker niet tot degenen die zeggen
`laten we er maar een hek omheen zetten en laten ze her maar onderling uit-
vechten'. Integendeel, ik heb her optreden in humanitair opzicht buitenge-
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woon belangrijk gevonden. Laat er geen misverstand over zijn hoe ik denk
over de afloop van her gebeuren in Srebrenica. War daar gebeurd is, is bar-
baars. Her is een drama geweest van ongekende omvang, een drama ook in
een lange reeks van drama's.
Waar her mij hier om gaat is dat wanneer we her hebben over de doelstellin-
gen van dit soort operaties, we onszelf heel duidelijk of moeten vragen waar
de mogelijkheden en ook onmogelijkheden liggen,

Dat brengt mij vrijwel automatisch tot een onderwerp dat tot vele discussies
aanleiding heeft gegeven, namelijk her mandaat voor de operatie. Er zijn een
aantal voorwaarden waaraan een mandaat in deze context moet voldoen.
Ten eerste moet er een politieke wil zijn: de woorden zijn vaak mooi maar de
daadwerkelijke wil is een ander verhaal. Met wil bedoel ik niet dat een paar
kleinere landen uit idealistische overweging zich afvragen: 'war gaan wij
doen?' Nee, ik bedoel nadrukkelijk de politieke wil van de grote landen.
Her tweede is dat een mandaat helder moet zijn in zijn doelstelling. Er
mogen geen vage compromissen in to vinden zijn, her moet duidelijk zijn war
we `daar' eigenlijk willen bereiken (een zijsprongetje, Cambodja is me war dat
betreft even lief als Joegoslavie, ik ben van mening dat de Westerse wereld
zich in zijn verantwoordelijkheid niet mag beperken tot Europa alleen). Her
mandaat moet uitvoerbaar zijn. Dat wil zeggen dat er een evenwicht moet
zijn tussen doelstellingen en middelen. Dat is overigens gecompliceerder dan
her denken in eenvoudige termen van overwicht van gevechtskracht. Waar
her om gaat is dat er zoveel gevechtskracht ontplooid kan worden dat een
mandaat, ook als her door partijen niet geaccepteerd wordt, toch in zekere
mate kan worden afgedwongen. Er moet sprake zijn van war we dan noemen
escalatiedominantie. Her moet mogelijk zijn om over to schakelen naar een
hoger geweldsniveau om datgene voor elkaar to krijgen dat gewenst wordt.
Als partijen niet willen meewerken, ook in een situatie van peacekeeping, dan
moeten we bereid willen en kunnen zijn om dat of to straffen.
Daarbij is sprake van her afwegen van risico's. De fijne term die we daarvoor
bedacht hebben, is `aanvaardbaar risico'. Wanneer u mij vraagt war dat nu
precies betekent kan ik dat met zeggen. War her naar mijn gevoel ongeveer
betekent, op basis van alle discussies die ik daarover heb gevoerd, is dat we
her eens zijn over de context waarbinnen de operatie plaatsvindt en dat we
her eens zijn over her felt dat her personeel een mate van risico loopt dat wij
binnen ons beroep en onze ethiek kunnen aanvaarden. Er ligt dan, wanneer
ik eerlijk moet zijn, voor mij een verschil tussen bijvoorbeeld de Grebbeberg
en Tuzla. Ik denk dat wanneer je eenheden op crisisbeheersings-operaties uit-
zendt je jezelf meet beperkingen oplegt in her aantal doden en gewonden dan
wanneer je her hebt over een oorlog die her eigen grondgebied bedreigt. Ik
zal her plastischer zeggen: wanneer ik een brigade inzet in een oorlog die het
eigen grondgebied bedreigt kan her zijn dat ik her als commandant accepta=
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bel wind, gezien de hogere doelstelling, dat er 6o% of 70% doden vallen.
Maar ik denk dat dit niet van toepassing is op crisisbeheersings-operaties. En
volgens mij denken alle hier aanwezige militairen datzelfde, al was her maar
omdat wij er van overtuigd zijn dat de publieke opinie dat niet accepteert,
zelfs niet in een situatie als Srebrenica, dat wij met vele doden naar huis
komen.
Et moet nagedacht worden over de afloop van een operatie en dat is tot nu
toe een zwak punt. In Cyprus zitten we nu al meet dan dertig jaar en dat kan
toch niet eeuwig zo doorgaan. Je moet bet er toch eens een keer over eens
worden wat we daar nou precies gaan doen.
Je moet tijdig zijn - ook dat is een moeilijk punt, want er moet eerst tot een
politieke consensus gekomen worden anders ben je to laat.
Er moeten duidelijke rules ofengagement zijn; voor een commandant moet er
geen discussie zijn wat hij wel mag doen en wat niet.
En dan heel belangrijk - en daar gaat bet vrees ik wel eens verkeerd - er
moet duidelijkheid zijn of bet om een `hoofdstuk 6 operatie' gaat of een
`hoofdstuk 7 operatie'. `Hoofdstuk 6' is peacekeeping in de traditionele zin en
bij `hoofdstuk 7' gaat her om peace-enforcing. Een ruggesteuntje: we kunnen
ook praten over `witte' of `groene operaties'. `Wit' is de traditionele VN-uit-
monstering, `groen' betekent dat er meet wordt opgetreden als traditionele
militaire eenheid, er wordt dan meet afgedwongen. Ik ben een van degenen
die er niet in gelooft dat we maar gemakshalve kunnen escaleren van `6' naar
`7'. Waar we bet four zagen gaan was in Somalie, een welhaast klassiek voor-
beeld van vermenging van peacekeeping en peace-enforcing. En ook bij
Srebrenica hebben we ermee to maken gehad.
Mandaten, daar ben ik van overtuigd, zullen altijd een compromis-karakter
hebben, dat kan niet anders. Her grootste probleem dat er wellicht ligt is
zoals gezegd de rol van de grote landen en bet verschil tussen verbaal geweld
en bet echt willen dat er jets gaat gebeuren.
We moeten vaststellen dat niet alle VN-resoluties voldoen aan eerdergenoem-
de eisen. Als voorbeeld ga ik terug naar Srebrenica. Het gaat dan om de
beroemde en beruchte resolutie 836 van 14 juni 1993. Het was de eerste reso-
lutie die de vN ooit geproduceerd heeft in relatie tot Hoofdstuk 7, dus enfor-
cing. Her ging om bet afdwingen van safe areas en de bescherming ervan. Het
ging bier om peace-enforcing, maar die moest wel worden uitgevoerd in witte
uitmonstering.
Een hoge vN-diplomaat beschreef de resolutie als, ik citeer Honig en Both
(pag. 115): `a masterpiece of diplomatic drafting, but largely unimplementable as
an operational directive.
Wanneer u geinteresseerd bent in de manier waarop deze resolutie tot stand
is gekomen, dan raad ik u aan hoofdstuk 5 van bet boek van Honig en Both
to lezen. Een paar dingen over deze resolutie: er wordt helemaal niet gespro-
ken over de verdediging van de safe areas. Hier begint bet grote misverstand.
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Er wordt gesproken over to deter, over afschrikken. Platweg, je gaat tussen de
partijen zitten en zegt `Jongens, hier zit ik. Als je me wilt aanvallen durf dat
dan maar. Als je dat doet, dan. komen we met heel andere maatregelen'. Wel,
dat heeft dus niet gewerkt. Her merkwaardige van de resolutie is ook - en
dat heeft achteraf veel discussie opgeleverd - dat ondanks de ferme taal van
Hoofdstuk 7, er ook in de resolutie wordt gesteld dat geweld alleen kan wor-
den toegepast acting in selfdefence, dus alleen wanneer je zelf wordt aangeval-
len.
De uitvoering van de resolutie werd een probleem. De commandant van
UNPROFOR vroeg om 34.000 manschappen. Dat werd door de secretaris-
generaal van de VN beoordeeld als excessie£ Uiteindelijk werd her gesteld op
7.600 man en die zijn er met eens gekomen. De secretaris-generaal schreef in
zijn brief ter toelichting waar her verder op neer kwam: it relies on the threat
of airpower, it assumes the concept and cooperation of all the parties involved.'
De dreiging van luchtsteun was dus alleen mogelijk wanneer er een zekere
mate van consensus zou zijn. Wanneer men de Nederlandse militairen wil
verwijten dat zij verantwoordelijk zijn voor het drama dat volgde, is mijn
commentaar dat ik dat absurd vind. Wanneer u deze uitgangspunten ziet en
zich realiseert dat de tegenstander daadwerkelijk en gecoordineerd besluiten
nam om aan to vallen, dan kan bet natuurlijk niet zo zijn dat de eenheid die
daar voor een deterrence-taak aanwezig was, een klein aantal mensen, verant-
woordelijk wordt gesteld voor de val van de enclave. Helaas is dat echter vaak
gebeurd.
Naar mijn mening laat Srebrenica een vervaging zien tussen Hoofdstuk 6 en
7, en dat is niet goed. Sir Michael Rose, de oud-commandant van UNPROFOR,
zei over her mandaat: `a clear mandate is necessary from the outset, so that the
peacekeepers can be judged on what they where asked to do, not on what they
where not asked to do.' Ik denk dat dat een belangrijke opmerking is, ook voor
her geval van Srebrenica.
Ik wil hier wel een relativerende opmerking maken. Opnieuw, ik herhaal
mezelf misschien maar ik vind bet erg belangrijk, we moeten niet denken in
krachtsverhoudingen zoals we die berekenden in de Koude Oorlog. Er zijn
situaties denkbaar waarbij een relatief kleine eenheid een geweldige impact
kan hebben. Als voorbeeld noem ik de Nederlandse marinierscompagnie die
in Sokh San, Cambodja, ontplooid is geweest. Honderdtwintig kilometer
van de hoofdmacht, pal tegen de Rode Khmer aan. Die ene compagnie heeft,
hoewel her aanvoerproblemen had, in dat gebied een grote stabiliserende
werking gehad.

Her is uitermate belangrijk dat crisisbeheersings-operaties in de besluitvor-
mingsfase een proces doorlopen dat rationeel is, met een volwaardige poli-
tiek-militaire interactie, Er wordt wel eens war gechargeerd over de Koude
Oorlog gesproken, maar een ding is duidelijk, in die situatie waren de zaken
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altijd voorbereid. Er werden zelfs militaire oefeningen gehouden met politic]
erbij, zodat we ons konden voorbereiden op alle soorten scenario's. Dat is nu
heel anders. De besluitvormingsprocessen nu zijn buitengewoon gecompli-
ceerd omdat je praat over doelstelling, taakstelling, noodzaak, belang, wense-
lijkheid, uitvoerbaarheid, risico's, alles war je kunt noemen. Daar zit de poli-
ticus met onzekerheden, daar zit ook de militair met onzekerheden.
Her is belangrijk in die processen dat de militair begrijpt war de politicus wil,
war hem beweegt, waar hij als militair rekening mee moet houden en omge-
keerd dat de politicus begrijpt war de militair beweegt en war zijn argumen-
ten zijn.
Her besluitvormingsproces rond Srebrenica is gedomineerd door een aantal
factoren. In mijn beleving is de unaniem aanvaarde motie van i9 mei 1993
een van de moeilijkste punten geweest. De Kamer stelde, aan her einde van
de discussie over de prioriteitennota, opeens dat `de luchtmobiele brigade
geschikt moest worden gemaakt voor optreden in voorzienbare vv-operaties,
door operationele bataljons zo spoedig en adequaat mogelijk to trainen en op
to leiden, met zwaarder materieel, waaronder pantservoertuigen'. Ik heb nog
even gedacht: dat slaat op een ontplooiing in Groenland. Maar nee, bij
navraag bleek dat maar op een theater to slaan en dat was natuuriijk ex-
Joegoslavie.
In die periode, en opnieuw refereer ik aan her boek van Honig en Both,
bestond er in Nederland een grote druk vanuit de publieke opinie, redelijk
uniek in de wereld. Er bestond een eerlijk gemeende, grote morele veront-
waardiging over war er in ex-Joegoslavie gebeurde en terecht. Alleen, van
mijn kant als militair merk ik op dat her onjuist is om dat als dominante fac-
tor to laten wegen in de besluitvorming. Op bet besluitvormingsproces werd
ook een grote druk gelegd door Buitenlandse Zaken, die vonden dat
Nederland een meet prominente rol moest spelen in Joegoslavie, ondanks bet
feit dat we daar at met zeer veel militairen zaten (we zaten war dat betreft in
de top vijf).
Dit alles betekende, vanuit mijn optiek als militair, dat de rationaliteit steeds
meet onder druk heeft gestaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet de zeker-
heid heb dat dat in een volgend geval niet weer opnieuw kan gebeuren. Wij
zijn een klein land, waar kennelijk dit soort emotionele zaken erg zwaar
wegen.
Een andere factor, die daar in zekere mate doorheen speelde, is de existentie-
vraag van de krijgsmacht. Er was zeker vanuit delen van de Koninklijke
Landmacht een lobby om inderdaad meer to doen in Joegoslavie. Dat had
ook to maken met her nieuwe fenomeen Luchtmobiele Brigade. Maar her
kwam ook van de andere (politieke) kant. Er verscheen onlangs een interes-
sant artikel van de kamerleden Valk en Van den Bos met als titel Ten
onzichtbaar leger is ons Been dertien miljard waard'. Ik wil daarbij opmerken
dat bet, naar mijn mening, niet goed is als vredesoperaties een soort markt-
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mechanisms gaan vervullen. Anders gezegd, ik herhaal her bier maar weer
eens, bet zou een zegen zijn als er een eind kwam aan de voortdurende bezui-
nigingen en als we van dit soort discussies of zouden zijn. Maar ik heb er wei-
nig hoop op, de nieuwe bezuinigingen zijn inmiddels aangekondigd.

De VN als bevelvoeringsorgaan is met ingesteld op her leiden van een grote
operatie, dat konden we zien bij UNPROFOR. Ze hebben inmiddels wel een
sterkere militaire staf gekregen, maar ik denk niet dat dat voldoende is. Daar
ligt een heel moeilijk probleem. Ik denk dat her optreden van grotere eenhe-
den, en daar praten we over, gecompliceerd is en dat dat een deskundig en
adequaat systeem van commandovoering vraagt. Ik denk ook dat de VN met
name zwak is op inlichtingengebied. Neem maar weer Srebrenica: op mij
komt de vraag is er nou wel of met sprake van een aanval', uiterst merk-
waardig over. Met alle moderne satellieten en dergelijke technologie zou dat
toch een overbodige vraag moeten zijn. Juist in dit soort situaties zijn inlich-
tingen van bet allergrootste belang willen we enige kans maken op een suc-
cesvol optreden.
Er is nog een ander probleem, waar nog meer over geleerd moet worden dan
we tot nu toe hebben gedaan. Een basisuitgangspunt in peacekeeping-opera
ties is dat je in de samenwerking tussen alle partijen onpartijdig bent. Maar
dat wil niet zeggen dat als de samenwerking wordt verbroken, of wanneer een
van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, je werkeloos moet blijven
toekijken. Dan kan er een moment komen waarop je een tik moet uitdelen
om duidelijk to maken dat her zo niet kan. Dat is precies war op bet ogen-
blik SFOR doet, en dat werkt.

Ik denk, en dan ben ik misschien een beetje een idealist, dat de VN zal moe-
ten leren hoe ze met dit soort situaties omgaat, want de ontwikkelingen die
op ons afkomen zijn bepaald niet rooskleurig. Meer en meet forse, ook mon-
diale, problemen komen op ons af. Ik denk dat de VN als hoogste wereldor-
ganisatie taken op her gebied van vredesoperaties moet kunnen uitvoeren,
mogelijk in samenwerking met regionale organisaties. Een vN-brigade kan
een deeloplossing zijn, maar ik denk dat her met goed zou zijn wanneer we
daar meteen lid van zouden worden, laat eerst de grote landen maar eens een
beetje kleur bekennen.
We hebben de afgelopen jaren veel geleerd van hoe je crisisbeheersings-ope-
raties moet voorbereiden. We hebben geleerd ons voor to bereiden op vre-
desoperaties in een gebied in oorlog. Denkt u daarbij bijvoorbeeld alleen al
aan her escalatiegevaar, maar ook aan zaken als discipline en dergelijke.
Daarna de specifieke taken, crisisbeheersing en hoe ga ik om met rules of
engagement. De militair moet anders denken dan in een defensiesituatie in
een volle oorlog. In een oorlog is her: war je hebt dat vuurt, in vredesopera-
ties bepaalt niet. Je moet als militair ook leren om als diplomaat op to treden.
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Je moet je realiseren dat de technologische stand zijn beperkingen heeft zodat
je grenzen moet stellen aan datgene dat je kunt bereiken.
Een opmerking ten aanzien van cultuurverschillen. Je moet de militair ook
leren dat hij vanuit de Nederlandse beschermde cultuur in. een totaal andere
omgeving gaat optreden. Veel militairen worstelen met dat probleem. We
hebben nu de discussie over incidenten die zich in Angola hebben voorge-
daan. Incidenten zijn nooit helemaal to voorkomen, maar elk incident is er
een teveel. Wel moeten naar mijn mening incidenten zoals in Angola
geplaatst worden in een statistische context.

De toekomst van vredesoperaties: de markt - om toch maar even dat woord
to gebruiken - dient zich aan. Ik denk dat er vele mogelijkheden zijn in her
voile scala van conflictpreventie tot conflictbeeindiging en apes er tussenin.
Ik kan me er veel bij voorstellen. Zaak is dat wij beret leren om alle elemen-
ten die in die conflicten aan de orde komen, niet alleen de militaire elemen-
ten maar ook de civiele zoals bijvoorbeeld wederopbouw, to integreren in war
Michael Rose noemt peacebuilding.

C. HOMAN
Dank u wel voor uw inleiding waarbij mij vooral de grote mate van open-
hartigheid heeft getroffen. Dan geef ik u nu graag her woord aan de heer Van
Eekelen.

W.F. VAN EEKELEN . ' .

Ik ben, zoals gezegd, een stand-in en ik moet u dus uirleggen waarom ik denk
dat ik iets aan deze discussie kan bijdragen. Ik was in i99i, in de periode dat
alles four ging in Joegoslavie, secretaris-generaal van de West-Europese Unie
(WEU). Ik denk dat ik een van de weinigen was die al in die periode gezegd
heeft We moeten hier war aan doen. We moeten hier meet aan doen dan de
landen tot nu toe bereid zijn om to doen en we zullen er war `militairs' aan
moeten doer'. Waarom vond ik dat? Nog niet zo zeer vanwege Bosnia, want
in i99i speelde dat nog niet, toen ging her nog tussen Kroatia en Servia. Mijn
nachtmerrie was dat we hier to maken zouden hebben met een proces van
escalatie. Dat begon tussen Kroaten en Serviars, dat dan zou overslaan naar
Bosnie - dat is later ook gebeurd - en dat vervolgens zou overslaan op
Kosovo en dan Macedonia. Wij zouden dan, vreesde ik, een Europese oorlog
hebben op de Balkan. Dit speelt nog steeds, hoewel gelukkig wat minder.
Kosovo betekent nog steeds een hachelijke situatie. In de mogelijkheid van
een steeds verder gaande escalatie lag naar mijn mening toen her Nederlandse
belang, bet belang van de Westerse wereld, om war aan Joegoslavie to doen.
Niet eens zo zeer her geweldig menselijk lijden, maar gewoon de koele afwe-
ging van war ons mogelijk allemaal to wachten stond.
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In de tweede plaats denk ik aan de discussie vanavond een bijdrage to kun-
nen leveren omdat ik ervan overtuigd ben dat we her principe van afschrik-
king, dat wij terecht veertig jaar lang tijdens de Koude Oorlog hebben gehan-
teerd, in Bosnie, maar eigenlijk ook in de andere gebieden van ex-Joegoslavie;
niet hebben gevolgd. Integendeel, we hebben een soort anti-afschrikking
gevolgd. Zoiets als: we sturen wel militairen, maar maak je geen zorgen, iets
militairs zullen ze niet doen. Ze zijn bier alleen om een beetje aanwezig to
z11n.
Er deden in 1991, ook in Nederland, allerlei indianenverhalen over
Joegoslavie de ronde. Verhalen bijvoorbeeld over war Hitler voor moeite had
gehad om Joegoslavie to pacificeren (Hitler wilde dat land helemaal niet paci-
ficeren, hij wilde alleen de grote verbindingslijnen handhaven. De lijn
Wenen-Belgrado-Athene is in de hele oorlog niet een keer onderbroken
geweest). De strekking van de verhalen was ongeveer: geen bemoeienis met
Joegoslavie, her is een wespennest, er is geen land mee to bezeilen. Mijn over-
tuiging is echter dat wanneer we in 1991 - op ddt moment was Joegoslavie
in de grootst mogelijk verwarring, her Joegoslavische leger viel uiteen - had-
den kunnen intervenieren, we din een kans van slagen hadden gehad. De
beste getuige daarvan is iemand die ik verder nooit zal aanhalen, meneer
Karadzic himself, die in een interview heeft gezegd: `als de internationale
gemeenschap in 1992 tienduizend man in Bosnie had gehad, dan hadden we
er niets kunnen beginnen'.

Ik heb geen kritiek op Dutchbat, dat heb ik nooit gehad. Ik vind dat die
mensen daar hun taak onder heel moeilijke omstandigheden heel behoorlijk
hebben uitgevoerd, en sommigen zelfs buitengewoon goed. De kritiek die ik
heb op her Nederlandse optreden in dat specifieke crisisgebeuren, ligt meet
op her terrein van voorlichting dan op her militaire optreden. Bijvoorbeeld
dat de minister zich her fotograferen in een bunker en daarmee de indruk gaf
dat hij de touwtjes in handen had, terwijl hij er zelf belang bij had om aan to
tonen dat her juist de VN was die her gezag had. Of bijvoorbeeld de perscon-
ferentie in Zagreb, naar mijn smaak een enorme fout, waar ze nooit de batal-
jonscommandant hadden mogen laten optreden. En dan de idiote vertoning
van de `heldenontvangst' van de militairen die terugkwamen; her was vol-
strekt overdreven en geheel op her thuisfront gericht. Tot zover mijn inlei-
dende opmerkingen.

Ik ben her eens met veel van de dingen die generaal Van der Vlis heeft gezegd:
Natuurlijk, een duidelijk mandaat lijkt vanzelfsprekend. Maar dat mandaat
zal nooit duidelijk zijn. Zeker niet wanneer we onze ziel en zaligheid aan de
vN verkopen. De VN, de Veiligheidsraad, bepaalt met iedere volgende resolu-
tie de strategie van her mandaat. Daar heeft een militair nooit lets aan. Dat
komt altijd to laat. Dus zul je daar gewoon een andere benadering voor moe-
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ten hebben. Ik heb vaker gezegd dat we of moeten van her insisteren op gede-
tailleerde mandaten van de Veiligheidsraad. Natuurlijk, er moet een legiti-
matie zijn. Wie geeft ons anders her recht om ergens op to treden? Maar die
legitimatie kan heel beperkt zijn. Dat kan een resolutie van de
Veiligheidsraad zijn die zegt - zoals gebeurd is in Koeweit of in Haiti -'all
necessary means should be used to ...... en dan vervolgens bijvoorbeeld: `expel
Sadam Hussein, restore democracy in Haiti or bring convoys to the needy
people in Bosnia.' Dat is dan genoeg. Dan kunnen de lidstaten zich organi-
seren zoals zij dat willen, in de NAVO hopelijk wanneer de Amerikanen mee-
doen, als de Amerikanen niet meedoen dan kan her in de WEU, of her kan in
een ad hoc coalitie zoals dat in Albanie recent is gebeurd. Die landen die,
zoals de Engelsen deden, verkondigden dat we heel gedetailleerde mandaten
uit New York moesten hebben, deden dat omdat ze hoopten dat die manda-
ten er niet zouden komen. Mijn grootste probleem in de WEU was de nega-
tieve instelling van de Engelsen om aberhaupt lets to doen. Ik heb
Carrington destijds horen zeggen: `Bosnie is mij niet her leven van een
Engelse soldaat waard'. Dat zei hij nota bene op her moment dat hij bemid-
delaar was in Bosnie. Daarmee had zijn geloofwaardigheid voor mij afgedaan.
Overigens citeerde hij daarbij nog de woorden van Bismarck uit 1870 over de
`knochen eines Pomeranischen Grenadier'.
Maakt u zich over her mandaat - helaas zeg ik dan - dus Been illusies.

Her enige punt waar ik her met Van der Vlis niet eens ben, dat zal hem met
verbazen, is dat hij zo scherp her verschil maakt tussen peacekeeping en peace-
enforcement. Ik vind Srebrenica het voorbeeld dat je dat verschil niet kunt
maken. Ik wil dat de eenheden die worden uitgestuurd goed bewapend zijn
en goed getraind, zelfs extra getraind, niet alleen voor een `defensietaak', maar
ook voor alle taken die voorkomen in peacekeeping en peace-enforcement.
Want je kunt niet zeggen, nu is her hoofdstuk 7 geworden, nu gaan we weg,
nu doen we even met mee. Dat spreekt mij absoluut niet aan en zo is de reali-
teit niet.
Wanneer je je strikt humanitair wilt opstellen, dan moet je dat aan her Rode
Kruis overlaten, die doen dan een heleboel goed werk (hoewel ook daarbij zo
nu en dan mensen worden doogeschoten, helaas). Dan heb je een duidelijke
cesuur in de taken, ik vind niet dat je daarvoor militairen hoeft in to zetten.
In Bosnie is de NAVO uiteindelijk opgetreden omdat niemand meet zag hoe
we er anders nit zouden kunnen komen. De Amerikanen hebben op een
gegeven moment de volgende conclusie getrokken: als we vijfentwintigdui-
zend man moeten sturen om de Europeanen to helpen evacueren, dan kun-
nen we die vijfentwintigduizend man beret sturen om to proberen er samen
war van to maken. Dus war betreft die scheiding in hoofdstuk 6 en 7 opera-
ties ben ik her niet eens met Van der Vlis.



Ik wil een kanttekening maken bij zijn opmerkingen over vN-resolutie 936,
want die zijn onvolledig. Ook ik citeer uit datzelfde boek van Honig en Both
(pag. 114): The Security Counsil authorizes UNPROFOR in carrying out the man-
date defined in paragraphe 5 above, acting in selfdefence,' [en dan komt her] to
take the necessary meassures, including the use of force in reply to bombardments
against the safe areas by any of the parties or to armed incursion into them or in
the event of any deliberate obstruction in or around those areas to the freedom of
movement of UNPROFOR or of protected humanitary convoys'. Ik ben her eens
met generaal Van der Mis wanneer hij de diplomaat citeert die zegt dat her
een `masterpeace of diplomatic drafting' was. Her was de constructie van een
ingewikkeld mandaat met allerlei onduidelijkheden. Maar dat neemt niet
weg dat op zichzelf her mandaat voldoende was om verder to gaan dan self-
defence, want er stond heel duidelijk dat je, wanneer je her mandaat onvol-
doende kon uitvoeren, tot geweld kon overgaan.

Overigens ben ik bet met Lord Owen eens die van mening is dat deze reso-
lutie over safe areas de grootste four is die gemaakt is in de hele Bosnie-ope-
ratie. ik ben dat met hem eens, maar wel om andere redenen dan hij had. Ik
vind dat, wanneer je iets tot safe area verklaart, ongeacht welke ingewikkelde
resolutie daar voor nodig is, je dat dan ook moet waarmaken. Je kan niet iets
tot safe area verklaren en dan vervolgens niets doen wanneer die area wordt
aangevallen.

Ik wil nog vier korte opmerkingen maken.
Allereerst over de relatie politiek-militair. Mijn ervaring is dat de militair
altijd op de rem staat. En terecht, ik vind her ook de taak van de comman-
dant om de politicus duidelijk to wijzen op risico's en zijn personeel zoveel
mogelijk to beschermen. Mijn ervaring als minister van Defensie was ook,
dat militairen niet degenen waren die stonden to trappelen. Kijk ook eens
naar her boek van iemand als Weinberger, hoe hij degene was die tegen acties
in Granada en Panama was, maar uiteindelijk door de president werd over-
ruled. Een minister van Defensie voelt, evenals de commandant, de verant-
woordelijkheid voor zijn mensen, die zal zich heus niet laten meeslepen.
Maar als eenmaal een besluit genomen wordt, dan zal her loyaal moeten wor-
den uitgevoerd.
Tweede punt is de verhouding Europa-Amerika. De NAVO is bijna kapot
gegaan aan Bosnie. In november 1994 zaten we op' een dieptepunt. De
Amerikanen deden niet alleen niet mee op de grond, ze werkten her zoeken
van een oplossing, in de zin van een compromis, tegen. Her Vance-Owen-
plan is gesaboteerd door de Amerikanen. De Amerikanen zeiden zelfs tegen
de Bosniers: teken maar met want er zit misschien nog wel een betere oplos-
sing voor jullie in. Wel, dat hebben de Bosniers later wel geweten. Her pro-
bleem kwam tot een climax in november 1994 toen de Amerikanen weiger-
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den om verder mee to doen aan de handhaving van bet wapenembargo. De
Europeanen wilden dat embargo tegen alle partijen continueren met her
argument dat anders Belgrado, Servie, zich ermee zou gaan bemoeien, en ook
de Russen zich niet meet cooperatief zouden opstellen. Er was toen bijna
sprake van een splitsing in de NAVO.
Her derde puntje is heel klein. Vier vredesoperaties tegelijk: ja, maar niet vier
Bosnie-operaties tegelijk. In Bosnie ging her eigenlijk al om drie operaties, in
ieder geval om twee. Een blokkade ter zee met schepen en vliegtuigen, een
operatie in Srebrenica en verder nog andere aanwezigheid in Bosnie. Ik denk
dat je dat met verder moet opvijzelen, anders lijkt mij de taakstelling idioot
hoog.
Her laatste punt. Generaal Van der Vlis zei: `Kijk eens naar Cyprus daar zit-
ten de Verenigde Naties (geen Nederlandse troepen overigens) al meet dan
dertig jaar'. Dan zeg ik `So what?'. Her is me her waard dat we daar dertig
jaar zitten. Ik heb destijds ook als secretaris-generaal van de WEU gezegd dat
we in Bosnie dertig jaar moeten blijven als we enige kans willen hebben om
resultaat to boeken. En dan zegt u misschien: is dat niet vreselijk?'. Ik zeg
dan: `Nee, dat is helemaal niet vreselijk, want daarmee kun je voorkomen dat
ze opnieuw gaan vechten en dat er opnieuw sprake is van genocide'. Dat is
ook de reden dat wij als Europeanen er bij de Amerikanen op moeten aan-
dringen dat ze blijven.
Daarmee zeg ik niet dat ze dertig jaar moeten blijven, maar zolang Dayton
onvoldoende is uitgevoerd moeten ze echt blijven want anders gaat her
onmiddellijk weer four. Wij Europeanen hebben gewoon niet de geloof-
waardigheid met een afschrikking die de Serven ertoe brengt om zich koest
to houden. In de politiek zijn lange operaties altijd heel moeilijk. In Amerika
IV dat nog veel moeilijker dan voor ons, maar toch vind ik dat de moeite
waard. Daarmee is war mij betreft de cirkel gesloten. Wanneer we alleen maar
aansturen op humanitaire actie, zoals konvooien met voedsel, en je weer dat
de mensen die we gevoed hebben de volgende dag toch worden afgeslacht of
tut hun huizen worden verdreven, dan is dat mets waard. Daarom zeg ik:
meet krachtige ache, bereid zijn om war to doen, ook in militair opzicht en
bereid zijn om to blijven. Dus war dat betreft geen verschil tussen peacekeep-
ing en peace-enforcement.

C. HOMAN

Dank u we] voor uw reactie. Ik constateer een algemene instemming, op
enkele punten na, met datgene dat generaal Van der Vlis naar voren heeft
gebracht. Wellicht wil de heer Van der Vlis daar nog even op reageren.
A.K. VAN DER VLIS

Ik kan dat heel kort doen. Her eerste punt is dat ik natuurlijk absoluut niet
pleit voor her uitvoeren van uitsluitend humanitaire operaties door militai-
ren. Ik bestrijk in mijn denken her hele scala van crisisbeheersingsoperaties



en daar horen enforcing-operaties ook bij, laat daar geen misverstand over
bestaan. Her tweede is hoofdstuk 6 en 7. Ik ben her duidelijk niet met de
beer Van Eekelen eens. Ik denk dat een zuivere peacekeeping-operatie andere
middelen vraagt, een andere benadering vraagt, dan wanneer je her hebt over
peace-enforcing. Ik heb bewust de kleuren wit en groen genoemd, dat heeft
veel meet consequenties dan alleen de kleur van de uitzending. Ten aanzien
van Srebrenica: als wij met zijn allen besluiten de safe areas to gaan verdedi-
gen, dan betekent dat dat ik een halve brigade, of misschien een hele brigade,
met artillerie en alles crop en eraan naar Srebrenica stuur. Dan gaan we her
verdedigen. Maar dat is nooit aan de orde geweest. Dus eerlijk gezegd, dit
verwijt van de heer Van Eekelen accepteer ik eigenlijk niet.
Het kan best zijn dat we in 1991 een kans hebben laten liggen, ik kan dat niet
helemaal beoordelen. Maar als dat inderdaad zo is, ligt hier voor mij een
mooie afsluiting. Vredesoperaties zijn prima, maar laten we vooral gaan
nadenken over conflictpreventie en conflictbeeindiging, de manier waarop
een conflict vroegtijdig kan worden beeindigd.
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