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KOSOVO EN HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN NEDERLANDS BUITENLANDS BELEID 
De valkuil tussen meeregeren en controle 
 
Ward Ferdinandusse 
 
SAMENVATTING: 
 
De publieke verantwoording van de Nederlandse betrokkenheid in de NAVO-actie in Kosovo 
wordt geplaatst in het traditioneel ondemocratische karakter van de realisatie en evaluatie van 
het buitenlands beleid. Geconstateerd wordt dat bij de Evaluatie Kosovo niet alle informatie 
openbaar is gemaakt. Belangrijke informatie uit het rapport van de Commissie Bakker is 
grotendeels zonder gevolg gebleven, zoals het verzwijgen door de betrokken ministers van 
drie waarschuwingen van hun ambtenaren voor het onrechtmatige karakter van de actie. 
Afsluitend wordt gesteld dat het gesignaleerde gebrek aan openheid een bedreiging vormt 
voor de kwaliteit van het buitenlands beleid op de lange termijn.   
 
ARTIKEL: 
 
Heeft de Nederlandse regering nu wel of niet Franse hulp afgewezen om de vluchtelingen in 
Srebrenica te redden? Het is een vraag die recentelijk weer werd opgerakeld, ditmaal bij het 
verhoor van de Franse oud-premier Juppé door de parlementaire commissie die in Frankrijk 
onderzoek doet naar de val van Srebrenica. Dat nu - meer dan vijf jaar later, na een 
debriefingsrapport van Defensie, drie onderzoeksrapporten (van de commissie-Van 
Kemenade, de Verenigde Naties en de parlementaire onderzoekscommissie-Bakker) en 
verschillende getuigenissen van Dutchbat-militairen voor het Joegoslavië-tribunaal - nog 
zoveel onduidelijkheid bestaat over de gang van zaken en de rol van Nederland destijds, zegt 
veel over de gebrekkige inzet van de overheid om volledige opening van zaken te geven. 
 
 
Gebrek aan openheid aspect van buitenlands beleid 
 
Dit gebrek aan openheid is bepaald niet uniek. Buitenlands beleid is, veel sterker dan 
binnenlands beleid, traditioneel het domein van een kleine groep actoren die weinig 
transparant en democratisch opereert. Verklaringen voor het ondoorzichtig karakter van het 
buitenlands beleid worden doorgaans gezocht in de complexe en gevoelige aard van de 
buitenlandse politiek, de praktische eisen van snelheid en vertrouwelijkheid voor de 
betrokkenen, en het emotionele en kortzichtige karakter van de publieke opinie.1 Al in de 
negentiende eeuw concludeerde Alexis de Tocqueville daarom dat de democratie als 
staatsvorm tekort schoot voor het buitenlands beleid.2 
Het gevolg van deze situatie is niet alleen dat de concrete invulling van het buitenlands beleid 
doorgaans in relatieve afzondering vorm wordt gegeven door een elite, maar tevens dat de 
evaluatie ervan wordt gehinderd door de wens tot geheimhouding. Het gebrek aan openheid 
manifesteert zich dus in alle fasen van het beleid. Het vermogen om lessen te trekken uit 
opgedane ervaringen wordt verder beperkt doordat juist de gevallen die het bestuderen het 
meeste waard zijn, de incidenten waarbij het Nederlandse beleid faalde, aanvullende motieven 
opleveren zuinig om te gaan met de beschikbare informatie. Volledige openheid van zaken 
kan dan immers leiden tot politieke averij, beschadiging van de relatie met andere 
                                                           
1 Zie: Philip Everts, Laat dat maar aan ons over! (1996), p. 250; Joris Voorhoeve, Peace, Profits and Principles. 
A Study of Dutch Foreign Policy (1979), p. 83. 
2 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol.1 (ed.1951), p. 356. 



betrokkenen, zoals het leger en buitenlandse partners, en zelfs civiel of strafrechtelijk 
aansprakelijk stellen van de betrokkenen. 
Tegelijkertijd wordt er na incidenten druk uitgeoefend op de overheid om tot een openbaar 
zelfonderzoek te komen. Deze pressie wordt doorgaans uitgeoefend door de publieke opinie, 
het gedeelte van de politiek dat niet betrokken was bij de totstandkoming van het gewraakte 
beleid en, minder vaak doeltreffend, door buitenlandse betrokkenen aan de slachtofferkant. 
Deze tegengestelde krachten vormen een dilemma voor de overheid: zij moet wel een schijn 
van zelfonderzoek ophouden, maar door de uitkomsten ervan mogen geen vitale (eigen) 
belangen geraakt worden.  
Het resultaat is te zien in de nasleep van de Nederlandse rol in Indonesië en Nieuw-Guinea, 
Srebrenica en Kosovo: het afleggen van verantwoordelijkheid door de overheid verloopt niet 
snel en doelmatig, maar bestaat uit verschillende, op zichzelf onvoldoende maatregelen met 
een beperkte samenhang, die door de publieke opinie min of meer moeten worden 
afgedwongen. 
Zowel regering als parlement lijkt meer gestuurd te worden door de wens om het publiek te 
behagen dan door een daadwerkelijk verlangen om van de gemaakte fouten te leren en, waar 
nodig, daaraan consequenties te verbinden. Maatregelen met pijnlijke gevolgen worden zo 
lang mogelijk uitgesteld, waardoor hun effectiviteit wordt verminderd. De Excessennota over 
het Nederlands optreden in Indonesië kwam pas tot stand na publieke ophef over een 
televisiereportage in 1969, bijna twintig jaar na de politionele acties, en als het nog komt tot 
een parlementaire enquête over de val van Srebrenica, zal het meer dan zes jaar na dato zijn. 
Het tijdsverloop bemoeilijkt niet alleen een accurate evaluatie, maar verzacht tevens de 
consequenties voor de betrokkenen. 
 
 
Nederlandse betrokkenheid bij NAVO-actie in Kosovo 
 
Hetzelfde patroon ontpopt zich ten aanzien van de Nederlandse betrokkenheid bij de NAVO-
actie in Kosovo. Tevreden kunnen we constateren dat vrijwel direct een uitgebreide evaluatie 
heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer en dat de Nederlandse rol onder de loep is 
genomen door de commissie Bakker. Bij kritische beschouwing van deze evaluaties blijkt 
echter dat de werkelijk controversiële en pijnlijke vragen niet of onvoldoende zijn behandeld, 
of zonder gevolg zijn gelaten. Bij gebrek aan druk door de publieke opinie blijft dit voorlopig 
zo, zodat niet denkbeeldig is dat de pijnpunten van de NAVO-actie, pas de komende jaren 
weer incidenteel aan de oppervlakte komen. 
Illustratief is de reactie op het nieuws dat contact met het verarmd uranium dat gebruikt is in 
munitie bij de NAVO-actie wellicht toch kanker veroorzaakt. Terwijl de burgerbevolking van 
verschillende gebieden in Joegoslavië nog steeds wordt blootgesteld aan ernstige 
verontreiniging van drinkwater en leefomgeving als gevolg van de bombardementen, maakt 
onze overheid zich slechts zorgen om de militairen die de gewraakte bommen hebben 
vervoerd. Over onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als NAVO-partner wordt niet 
gesproken.   
Maar het NAVO-optreden geeft in verscheidene opzichten nog veel stof tot nadenken. Over 
een aantal punten werd bij de evaluatie niet alleen tamelijk oppervlakkig gesproken, maar 
tevens op basis van onvolledige informatie. Het rapport van de commissie-Bakker biedt 
belangrijke aanvullingen, die echter vrijwel geruisloos in de la zijn verdwenen. Er zijn dan 
ook verschillende aspecten van de NAVO-actie waarover in onvoldoende mate openbare 
rekenschap is afgelegd.  
In de eerste plaats is er, om slachtoffers aan NAVO-kant te voorkómen, gekozen voor een 
vorm van optreden die enorme schade veroorzaakte, met name voor de Joegoslavische 



burgerbevolking, zonder dat daar veel concrete resultaten tegenover stonden. Het blad 
Newsweek concludeerde dat de bombardementen effectief waren tegen burgerdoelen, maar 
niet tegen het militaire apparaat.3 De Servische repressie in Kosovo werd aanvankelijk zelfs 
opgevoerd, ongehinderd door enige binnenlandse oppositie, doordat de Servische bevolking 
zich als gevolg van de NAVO-actie aanvankelijk massaal achter Milošević schaarde.  
Natuurlijk werden de betrokken bewindslieden voor een lastig dilemma geplaatst, en hun 
motief om een bij herhaling misdadig Servisch regime een halt toe te roepen verdient onze 
instemming. Daarnaast is het de vraag of de publieke opinie ten tijde van het optreden 
eenzelfde vastberadenheid had getoond ten koste van Nederlandse slachtoffers als zij achteraf 
toonde ten aanzien van Srebrenica. Ook kan worden gesteld dat het ingrijpen in Kosovo op de 
lange termijn een gunstig effect heeft gehad op de politieke situatie in Joegoslavië, zij het dat 
dit doel beslist met minder ingrijpende middelen was te bereiken. Toch blijft, als wij kijken 
naar het verloop van het NAVO-optreden en de manier waarop de vormgeving tot stand 
kwam, een wrange smaak over. 
Uit de evaluatie in de Kamer en het rapport van de commissie-Bakker blijkt dat de Servische 
misdrijven in Kosovo niet hoofddoel van de actie vormden, maar vooral een welkome 
aanleiding waren. Minister De Grave noemde in de Kamer het tegengaan van Servische 
misdrijven zelfs ‘een soort van nevendoelstelling’.4 De planning van militair ingrijpen tegen 
het Servische regime begon al ver voor de Servische acties die uiteindelijk de aanleiding 
vormden. Zo liet de Nederlandse missie bij de NAVO op 11 augustus 1998, ruim een half jaar 
vóór het begin van de bombardementen, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken weten: 
‘bij de planning wordt er gemakshalve van uitgegaan dat “de relevante juridische grondslag” 
op het moment van ingrijpen voorhanden zal zijn’.5 Maar, zoals directeur Algemene 
Beleidszaken van Defensie, De Winter, op 8 september 1998 in een nota aan minister De 
Grave liet weten: ‘er moet een concrete aanleiding zijn in verband met de 
geloofwaardigheid’.6  
Dat de militaire interventie meer te maken had met de wens het regime-Milošević de oorlog te 
verklaren dan het redden van acuut bedreigde levens, kan ook direct uit de vormgeving van de 
actie worden afgeleid. De NAVO voerde bombardementen uit in geheel Servië, waarbij naar 
schatting vijfhonderd burgers het leven lieten. De bedreigde Kosovaren waren daar weinig 
mee geholpen, want ook toen de Servische misdrijfcampagne werd opgevoerd, hield de 
NAVO vast aan haar aankondiging dat geen grondtroepen zouden worden ingezet om 
Albanese levens te redden.  
 
 
Machtspolitiek en prestige 
 
Daarom mag de NAVO-actie niet alleen als een succesvolle militaire operatie de geschiedenis 
ingaan. Wat nog steeds verdedigd wordt als een humanitaire interventie in Kosovo, was 
voornamelijk een strafactie tegen Servië waarover geen internationale overeenstemming 
bestond, en die deels werd ingegeven door overwegingen van machtspolitiek en prestige. 
Veelzeggend voor deze oneigenlijke beweegredenen is een ongedateerd memorandum van 
directeur-generaal Politieke Zaken, Van Eenennaam, van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, als reactie op het advies van de Directie Veiligheidsbeleid van zijn ministerie om pas 
met troepenopbouw te beginnen als er een helder politiek doel voor de actie is geformuleerd: 

                                                           
3 The Kosovo Cover-Up, in: Newsweek, 15 mei 2000. 
4 Handelingen Tweede Kamer (hierna H II) 18 mei 2000, TK77-5031. 
5 TK 1999-2000, 26 454, nrs. 7-8, p.  303. 
6 Ibid., p. 304. 



‘Dit is wel erg afhoudend. We hoeven toch niet precies het einddoel te weten om met de sabel 
te rinkelen.’7 
Toen de NAVO eenmaal begonnen was met dreigen moest er, om gezichtsverlies te 
voorkomen, ook gehandeld worden. Aanvankelijk nog twijfelende partners werden daarom, 
vooral vanuit Amerika, onder druk gezet om in te stemmen met actie. Zo liet Washington op 
30 september 1998 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken weten “zeer verontrust” te zijn 
over de voorzichtige Nederlandse opstelling ten aanzien van militair ingrijpen.8 Het 
strategisch belang van loyaliteit aan de voor Nederland belangrijke NAVO-partners kan ons 
echter niet ontslaan van onze eigen verantwoordelijkheid, te minder daar verscheidende 
andere NAVO-landen deze druk wel hebben weerstaan. 
Prestige-overwegingen speelden eveneens een rol bij de uitbreiding van de aanvankelijk 
beperkte luchtacties tot massale bombardementen, waarvan nut en noodzaak steeds 
twijfelachtiger werden. In dit verband rapporteerde Nederlands NAVO-ambassadeur Biegman 
over een bijeenkomst met zijn collega’s op 3 april 1999 al dat ‘algemeen de opinie bestond 
dat het noch voor Kosovo zelf, noch voor de toekomst van de NAVO verantwoord is om dit 
conflict niet te winnen, al kan dat langer duren dan wij hadden gehoopt’.9  
 
 
Schade aan internationale rechtsorde 
 
Een tweede punt waar de evaluatie van het NAVO-optreden tekort schiet, betreft het 
rechtskarakter van de actie. Er heerst brede overeenstemming over het feit dat het ingrijpen 
plaatsvond in strijd met het VN-handvest en daardoor onrechtmatig was. Het is niet realistisch 
te stellen dat met die vaststelling van onrechtmatigheid de kwestie Kosovo kan worden 
afgedaan. Als de wereld in brand staat, is het internationaal recht in de praktijk nu eenmaal 
niet de hoogste autoriteit, en bij de huidige stand van het recht is het ook maar de vraag of dat 
wenselijk zou zijn. Die onrechtmatigheid is echter evenmin iets om luchthartig overheen te 
stappen.  
Ieder optreden dat in strijd is met het internationaal recht, betekent een uitholling van de 
internationale rechtsorde. Waarom zouden andere landen zich wel aan internationale 
bepalingen moeten houden als die door de NAVO-landen naar keuze buitenspel kunnen 
worden gezet? Wat kunnen wij zeggen als tien Arabische landen besluiten dat een aanval op 
Israel om ‘politieke en morele redenen’ geoorloofd is, of als zes Afrikaanse landen besluiten 
in Congo te ‘interveniëren’? Acties als die van de NAVO in Kosovo brengen de wereld een 
stap dichterbij een wereldorde die sterker en openlijker dan nu beheerst wordt door het recht 
van de sterkste. Als inwoners van een klein land moeten wij dat een onbehaaglijke conclusie 
vinden, hoe veilig wij ons nu ook nog voelen in de schaduw van Amerika.  
Dat betekent niet dat ieder optreden in strijd met het recht automatisch verworpen moet 
worden, maar wel dat van de betrokken partijen maximale inspanning gevraagd mag worden 
om die onrechtmatigheid te voorkomen. In dit geval valt het te betwisten of de NAVO-
partners wel aan die inspanningsplicht hebben voldaan. Rusland is immers vrijwel geheel 
buiten de diplomatieke contacten gehouden die aan de interventie vooraf gingen, omdat men 
huiverig was voor meer Russische invloed in Europa. Om dezelfde reden ging de NAVO vrij 
gemakkelijk voorbij aan het ontbreken van de benodigde instemming van de Veiligheidsraad. 
In de defensienota van 8 september 1998 wordt daarover gesteld: ‘Ook moet het niet zo zijn 
dat Rusland een veto kan uitspreken over NAVO-optreden in kwesties die het NAVO-

                                                           
7 Ibid., p. 306. 
8 Ibid., p. 309. 
9 Ibid., p. 363. 



grondgebied rechtsstreeks raken. Bovendien moet de politieke schade door protesten uit 
Rusland niet worden overschat.’10  
De schade voor de internationale rechtsorde had sterk beperkt kunnen worden als de NAVO-
partners open kaart hadden gespeeld. Als ze hadden toegegeven dat het ingrijpen een 
rechtsschending behelsde die naar hun mening verdedigbaar was vanwege de misdrijven die 
in Kosovo werden gepleegd, was er wellicht een vruchtbare discussie ontstaan over de 
ontoereikendheid van het internationaal recht op het gebied van de humanitaire interventie. 
Maar, en dat is een derde punt dat onbevredigend is afgehandeld, dit is niet gebeurd. Geheel 
overeenkomstig de hier geschetste praktijk van uitstel en gebrek aan openheid wordt het 
onrechtmatige karakter van het optreden ontkend, ten koste van verdere aantasting van de 
internationale rechtsorde. 
 
 
Verdraaien of negeren van het internationale recht 
 
Zo stelt de Nederlandse regering zich op het standpunt dat er een rechtsbasis voor de actie te 
vinden was in Veiligheidsraadresolutie 1199, waarin wordt aangekondigd dat ‘nadere actie en 
aanvullende maatregelen overwogen zullen worden’. Die overweging heeft inderdaad 
plaatsgevonden, waarbij China en Rusland een veto hebben uitgesproken over militair 
ingrijpen. De betrokken ministers zouden zich daarom zonder verder verlies aan 
geloofwaardigheid kunnen beroepen op de voorspellingen van Nostradamus als rechtsbron, 
want er is niemand met kennis van het internationaal recht die hun claim van rechtmatigheid 
serieus neemt. Dat weten zij zelf ook wel, want in de debatten met de Tweede Kamer die 
hierover gevoerd zijn spreken de ministers nu eens van een rechtmatige actie, dan weer van 
‘nood breekt wet’.11 
Bovendien blijkt uit het rapport van de commissie-Bakker dat in totaal tenminste drie keer 
door de juridische afdelingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie bij de 
ministers aan de bel is getrokken over de onrechtmatigheid van de NAVO-actie.12 De 
ministers hebben die waarschuwingen consequent achtergehouden, zowel voor het Kabinet als 
voor de Tweede Kamer. Op 2 oktober 1998, nota bene vier dagen na ontvangst van zo’n 
negatief juridisch advies, hielden ministers Van Aartsen en De Grave hun collega’s in de 
ministerraad zelfs voor dat er géén juridisch probleem was, om vervolgens een machtiging te 
vragen om zelfstandig verdere besluiten te kunnen nemen.13 
Er blijven dus voldoende vraagtekens over ten aanzien van onze rol in Kosovo om te 
verwachten dat ook dit optreden met de inmiddels vertrouwde vertragingsfactor van tenminste 
vijf jaren tot hernieuwde publieke discussie zal leiden. Niet alleen had men het optreden eem 
vorm kunnen en moeten geven op een manier die veel minder schade toebracht aan de 
burgerbevolking, vooral hadden de betrokkenen moeten beseffen dat een dusdanig omstreden 
actie als die in Kosovo veel uitleg vraagt, en bovenal eerlijkheid, wil zij geen ernstige schade 
toebrengen aan de internationale rechtsorde.  
In plaats daarvan kozen de Nederlandse bewindslieden ervoor het toepasselijk internationaal 
recht te verdraaien of te negeren waar dat uitkwam. Zo vertelde minister De Grave de Tweede 
Kamer bij de Evaluatie Kosovo dat het bij het ingrijpen voortdurend ging om ‘een politiek 
doel met het instrumentele gebruik van militaire middelen’.14 Bij dezelfde gelegenheid 
meldde minister Van Aartsen dat bij de doelensystematiek van de NAVO ‘niet zo’n strikt 

                                                           
10 Ibid., p. 304. 
11 H II 18 mei 2000, TK77-5010. 
12 TK 1999-2000, 26 454, nrs. 7-8, p.  300, 307 en en 313. 
13 Ibid., p. 311. 
14 H II 18 mei 2000, TK77-5031. 



onderscheid’ gemaakt kon worden tussen militaire en civiele doelen, daarmee voeding gevend 
aan de verdenking dat de NAVO zich door het aanvallen van civiele doelen schuldig heeft 
gemaakt aan oorlogsmisdrijven.15  
Wie zou verwachten dat er ophef ontstaat over ministers die zonder gêne de kern van de 
internationale rechtsorde negeren - het verbod om geweld aan te wenden voor politieke 
doeleinden - komt bedrogen uit. Hoe Nederland kan eisen dat in gecompliceerde 
burgeroorlogen het verschil tussen militaire en civiele doelen wordt onderkend - een kernpunt 
van het humanitair recht – als dat voor een professionele en moderne organisatie als de 
NAVO te moeilijk blijkt, wordt in de Tweede Kamer niet gevraagd. Ook het feit dat onze 
bewindslieden bewust belangrijke informatie achterhouden om het draagvlak voor een evident 
onrechtmatig ingrijpen niet aan te tasten, leidt niet tot consequenties.  
Hoe belangrijk die informatie over het rechtskarakter van de actie was, mag alleen al blijken 
uit het financiële belang. Onder het internationaal recht leidt de onrechtmatigheid van een 
actie direct tot staatsaansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding. Dat 
Nederland als NAVO-partner daarom tot een torenhoge schadevergoeding tegenover 
Joegoslavië veroordeeld zou kunnen worden, is een overweging die waarschijnlijk niet of 
onvoldoende is meegewogen door Kamerleden en de ministerraad.  
Of de betrokken ministers hierop zijn gewezen in de ambtelijke adviezen, is onbekend, daar 
deze niet openbaar zijn gemaakt. Mocht zo’n schadevergoeding alsnog worden toegewezen, 
dan zal de Kamer waarschijnlijk minder genegen zijn het gedrag van de ministers door de 
vingers te zien. Ook zonder rechterlijke uitspraak kan men zich trouwens afvragen of het 
logisch is dat de NAVO wél schadevergoeding betaalt voor het bombardement op de Chinese 
ambassade, maar niet voor de aanvallen op andere civiele doelen. 
 
 
Rol van het parlement 
 
Een verklarende factor voor de lauwe reacties van de Tweede Kamer op de bevindingen van 
de commissie-Bakker inzake Kosovo is, naast het feit dat de aandacht vooral was gericht op 
het gedeelte over Srebrenica, gelegen in de rol van de Kamerleden zelf. De regering vroeg 
voor deelname aan de bombardementen expliciet toestemming aan de Kamer. Bij het debat 
daarover bleken verschillende kamerleden wel degelijk op de hoogte van het gebrek aan 
rechtsgrond van de actie, maar alleen de Socialistische Partij zag om deze reden af van 
instemming. Zo werd de Kamer medeverantwoordelijk gemaakt, waardoor zij achteraf minder 
reden had hoog van de toren te blazen.  
Voor dergelijke situaties werd al in 1979 gewaarschuwd door Voorhoeve in zijn studie Peace, 
Profits and Principles. A Study of Dutch Foreign Policy. De neiging het parlement te 
betrekken in de totstandkoming van het beleid leidt tot vermenging van uitvoerende en 
controlerende bevoegdheden, stelde Voorhoeve.16 Zo gaat de wens tot democratisering van de 
uitvoering van het buitenlands beleid ten koste van de openbare controle op dat beleid, 
doordat Kamerleden in zeker zin ‘gecompromitteerd’ raken.  
Het parlement zou zich meer bewust moeten zijn van dit mechanisme, en moeten beseffen dat 
democratisering van het buitenlands beleid niet noodzakelijkerwijs het meeregeren van de 
Tweede Kamer vereist. Van de regering mag gevraagd worden, zeker in situaties als het 
ingrijpen in Kosovo, dat zij het parlement vanaf het begin openheid verschaft over de 
voorgenomen beleidslijn, en zo in een vroeg stadium controle mogelijk maakt, zonder een 
mandaat te vragen om de verantwoordelijkheid te delen. Daarmee wordt voorkomen dat de 

                                                           
15 H II 18 mei 2000, TK77-5029. 
16 Voorhoeve, a.w noot 1, p. 79. 



Tweede Kamer zich op basis van onvolledige informatie verbindt aan een beleidslijn 
waarover zij pas achteraf, op grond van een volledig overzicht, hoort te oordelen.  
De gebrekkige evaluatie van het buitenlands beleid staat niet alleen in de weg aan het nemen 
van verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten, maar vormt tevens een bedreiging voor de 
buitenlandse politiek op de lange termijn. Het onvermogen van de eigen fouten te leren, 
maakt herhaling van deze fouten waarschijnlijk en ondermijnt het benodigde zelfvertrouwen. 
Voormalig Nederlands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad Peter van Walsum sprak in 
dit verband van een ‘patiëntenrol’ van ons land na het debâcle in Srebrenica.17 
Of Nederland na dit debâcle en de dubieuze NAVO-actie in Kosovo een actieve rol blijft 
nastreven, of in zijn schulp kruipt en zich toelegt op het risicoloos ophouden van de schone 
schijn, is onder meer afhankelijk van de bereidheid van de politieke actoren hun eigen 
belangen op te offeren voor het snel en grondig zelfonderzoek dat nodig is om de buitenlandse 
politiek haar vitaliteit terug te geven. Meer openheid en een daadwerkelijke bereidheid om 
van gemaakte fouten te leren, lijken daarvoor een vereiste.  
 

                                                           
17 `Nederland is soms net een patiënt', in: NRC/Handelsblad, 10 februari 2001. 
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