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Verbeelding en werkelijkheid
Nederland en de ‘internationale waarheid’

Joop van Rijswijk

Inleiding

Wat is de internationale waarheid? In de vaderlandse politiek en in de publieke opinie in 
Nederland gaat het vooral om waarheidsbeleving, het beeld dat wordt gevormd door wat men 
als waarheid wil geloven, vaak sterk beïnvloed door selectieve voorlichting en wishful thinking. 
Tot waarheidsvinding komt het pas, als regering en Staten-Generaal worden geconfronteerd 
met de harde realiteit van de internationale politieke verhoudingen. Er is vaak sprake van 
grote spanning tussen het nationale beeld en de internationale werkelijkheid. De waarheid ligt 
niet in het midden, maar wordt gevonden aan het eind, met pijn en moeite.

Hoe ging Nederland daarmee om in het recente verleden? Op welke wijze werd onze neus 
– de waarheidsbeleving van regering en parlement – op de internationale feiten gedrukt? In 
deze bijdrage wordt getracht deze vragen te beantwoorden aan de hand van vier voorbeel-
den: de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië (1949), de overdracht 
van Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesië (1962), het proces naar onafhankelijkheid van 
Suriname (1975) en het drama van de enclave Srebrenica, een ‘veilig’ gebied (1995).

1949 – De soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië

Veel Nederlanders waren er na de Tweede Wereldoorlog van overtuigd dat Nederland een 
wereldrijk was en behoorde te blijven. Het Koninkrijk der Nederlanden was samengesteld uit 
het Rijk in Europa, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Kroon en Staten-
Generaal voerden hun beleid ook vlak na de Tweede Wereldoorlog nog geheel in het teken van 
de vooroorlogse internationale verhoudingen. 

Het was dan ook voor Nederland een volslagen verrassing toen nationalisten onder 
leiding van Soekarno in 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesië uitriepen. Weliswaar 
had Koningin Wilhelmina op 7 december 1942 in een radiorede verklaard dat ‘Indië’ na de 
Tweede Wereldoorlog een aan Nederland gelijkwaardige plaats binnen het Koninkrijk diende 
te krijgen, maar een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring was voor Nederland onaan-
vaardbaar. 

Het Indonesische nationalisme werd hier gezien als een tegennatuurlijke ontwikkeling, 
waartegen de Indonesische bevolking geen weerstand kon bieden. Het was dus aan Nederland 
om het rijksverband te handhaven. Soekarno had samengewerkt met de Japanse bezetter en 
hij werd dus gelijkgesteld met Mussert, de leider van de nsb, het prototype van de landver-
rader. Over de invoeging van de Republiek Indonesië in het Koninkrijksverband zou te praten 
zijn, maar overleg met Soekarno daarover was uitgesloten.1 Politiek Den Haag vroeg zich des-

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 37-46 www.ru.nl/cpg



38

JOOP VAN RIJSWIJK

tijds niet af of men van de Indonesiër Soekarno tegenover het Koninkrijk dezelfde mate van 
loyaliteit mocht eisen als van de Nederlander Mussert. 

Kroon en Staten-Generaal hadden in de eerste naoorlogse jaren nauwelijks oog voor de 
internationale realiteit. Zij beseften onvoldoende dat het zich ontworstelen aan de koloni-
ale heerschappij en het verwerven van politieke onafhankelijkheid in de Aziatische regio een 
stempel drukte op de internationale verhoudingen. Van 1946 af streefden de Verenigde Staten 
ernaar de invloed van de Sovjet-Unie in Azië in te dammen. Bovendien voerden zij een prin-
cipieel antikolonialistisch beleid. De grootste Britse kolonie, Brits-Indië (India) was bezig 
zijn onafhankelijkheid te verwerven. India steunde het streven van de Indonesische nationa-
listen naar onafhankelijkheid van Nederland krachtig. De Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk wilden, gelet op hun internationale belangen, India te vriend houden alsook 
Indonesië, waarbinnen de communisten een niet te onderschatten invloed hadden. 

Washington zag Indonesië, als het eenmaal in het bezit zou zijn van de volledige soeve-
reiniteit over zijn grondgebied, als een stabiele, tegen de Sovjet-Unie gekante en voor buiten-
lands kapitaal toegankelijke staat in Zuid-Oost-Azië. Dat bleek Amerikaans wishful thinking te 
zijn, maar niettemin was deze overweging een sterke stimulans voor de Verenigde Staten om 
op Nederland, rechtstreeks en via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zware druk uit 
te oefenen om zijn soevereiniteit over Indonesië over te dragen.

Tijdens de formatie van zijn eerste naoorlogse parlementair meerderheidskabinet van kvp 
en pvda had L.J.M. Beel in juni 1946 een gesprek met E.N. van Kleffens, oud-minister van 
Buitenlandse Zaken en destijds ambassadeur bij de Verenigde Naties. Van Kleffens kende en 
doorgrondde de positie van Nederland in de internationale politieke krachtsverhoudingen 
veel beter dan de sterk ‘nationaal’ denkende Beel, die destijds niet beschikte over enige inter-
nationale ervaring. De ambassadeur verwachtte dat de Verenigde Naties in het conflict tussen 
Nederland en Indonesië zouden ingrijpen. Hij waarschuwde Beel dat ‘wij als Nederlanders 
in troebele omstandigheden een trek hebben welke zou kunnen worden aangeduid met het 
woord “constitutionalisme”.’ ‘Wij zien voorbij dat levende krachten aan het werk zijn welke 
sterker zijn dan de constitutie. De wijze van behandeling van de Indonesische kwestie herin-
nert zeer sterk aan 1830. Koning Willem i had steeds gelijk, zuiver staatsrechtelijk gezien, maar 
toch verloor hij België. (…) Wij mogen de fout van 1830 niet herhalen.’ Daarom bepleitte 
Van Kleffens dat Nederland op eigen initiatief, in overleg met de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië, de zaak aan de Verenigde Naties zou voorleggen. In zijn formatiedagboeken meldt 
Beel niet zijn reactie op dat betoog, maar uit het vervolg van de ontwikkelingen blijkt dat hij 
de raad van de ambassadeur in de wind sloeg.2 

Vooral de kvp bleef in het kabinet en in de Tweede Kamer een streng ‘constitutiona-
listisch’ standpunt innemen. Daarin werd zij gesteund door de rechtse oppositiepartijen. 
Coalitiepartner pvda was intern verdeeld. Voor haar was het wel aanvaardbaar dat Indonesië 
een losser verband met Nederland zou aangaan in de vorm van een gemenebest, bijvoorbeeld 
naar het model van een Brits dominion. 

De luitenant-gouverneur-generaal Van Mook was zich van de internationale dimensie 
van het probleem terdege bewust. Hij begreep dat de Republiek Indonesië als een realiteit 
aanvaard moest worden. Tegen het uitdrukkelijke verbod van het kabinet-Schermerhorn in 
had hij eind 1945 in het geheim een gesprek met vooraanstaande Republikeinen, onder wie 
Sukarno. Toen dit gesprek uitlekte, waren kabinet en Tweede Kamer diep verontwaardigd over 
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dit eigenmachtige optreden. Van Mook kreeg de bindende instructie de gesprekken met de 
Republikeinen af te breken. Het kabinet overwoog ook om hem te ontslaan, maar het liet dat 
na omdat er voor hem geen geschikte opvolger te vinden was. Maar hij had sindsdien bij de 
regering en de Tweede Kamer het vertrouwen verloren; in augustus 1948 werd hij ontslagen.3 

Onder de toenemende internationale druk zond het kabinet-Beel een ‘commissie-gene-
raal’ naar Indonesië, onder voorzitterschap van oud-premier Schermerhorn. Die commissie 
kreeg o.a. de opdracht de hervatting van besprekingen te bevorderen ‘met vertegenwoordi-
gers van de nieuw gevormde staatkundige organisatie, welke zich aandient als de Republiek 
Indonesia’. De commissie-generaal bereikte de overeenkomst van Linggadjati, waarbij 
Nederland de Republiek erkende als het de facto uitoefenende gezag over Java en andere delen 
van Indonesië. Die overeenkomst paste bij de opdracht aan de commissie-generaal. Toch was 
de Nederlandse politiek daar niet rijp voor. De overeenkomst werd weliswaar met weerzin 
door de Tweede Kamer aanvaard, maar dat geschiedde vooral omdat de coalitiepartners kvp 
en pvda terugdeinsden voor een kabinetscrisis. 

Tegen ‘Linggadjati’ richtte oud-premier Gerbrandy samen met andere vooraanstaande 
Nederlanders het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid op. Door middel van protest-
vergaderingen en perscampagnes voerde het felle oppositie. Het de facto erkennen van het 
gezag van de Republiek impliceerde immers het loslaten van de archipel uit het rijksverband. 
In dit verband werd zelfs gesproken van ‘strafbare grondwetschennis’. Voor de verhitte poli-
tieke sfeer is het typerend dat Gerbrandy, toen hij premier Beel toevallig in een Haags restau-
rant aantrof, hem luidkeels voor landverrader uitmaakte.4 Als gevolg van ‘Linggadjati’ was 
Schermerhorn voor de kvp politiek onaanvaardbaar geworden; met steun van zijn partijge-
noten van de pvda werd hij op een zijspoor gerangeerd.5 

Het proces naar de soevereiniteitsoverdracht duurde vier jaar en kende vele tussenstations. 
Maar in de kern bleven de perimeters dezelfde. Onder internationale druk moest Nederland 
met de republiek Indonesië onderhandelen. Tegelijkertijd probeerden de kabinetten-Beel en 
-Drees I, gesteund door een grote meerderheid van de Staten-Generaal, het Nederlandse gezag 
in de archipel te herstellen. In 1948 stonden er 120.000 militairen, overwegend dienstplichti-
gen, in Indonesië. Er werd een wrede guerrillaoorlog gevoerd met voortdurende Indonesische 
bestandsschendingen en harde represailles van Nederlandse kant. Tot tweemaal toe (juli 1947 
en december 1948) beval de regering een ‘politionele actie’. In beide gevallen waren die in 
militair opzicht een succes, maar waren ze politiek contraproductief. Op instigatie van de 
Verenigde Staten eiste de Veiligheidsraad deze acties te staken en dwong deze ons land uit-
eindelijk met de soevereiniteitsoverdracht aan het Indonesië van Soekarno in te stemmen. 
Nederland stond internationaal vrijwel alleen.

In augustus 1947 dreigden de Verenigde Staten zelfs de Marshallhulp op te schorten als 
Nederland niet bereid zou zijn de resoluties van de Veiligheidsraad op te volgen. Zij voerden 
dat dreigement weliswaar niet uit, maar regering en Staten-Generaal beseften wat een ramp die 
maatregel had kunnen betekenen. Het argument van het kabinet-Beel dat de Veiligheidsraad 
onbevoegd was zich te mengen in een zuivere rijksaangelegenheid6 maakte in Washington 
geen indruk. 

Het Amerikaanse beleid wekte in Nederland grote verbittering. In totaal sneuvelden zes-
duizend Nederlandse soldaten in hun strijd voor de handhaving van de rijkseenheid. Het 
was een onverdraaglijke gedachte dat hun offer tevergeefs was geweest. Daarom was voor de 
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regering en de Staten-Generaal vrijwel tot het einde toe het ‘constitutionalisme’, waartegen 
Van Kleffens zo indringend had gewaarschuwd, uitgangspunt van het beleid. 

Uiteindelijk kwam het dan, onder Amerikaanse supervisie, tot een Rondetafelconferentie 
waarbij de soevereiniteitsoverdracht werd geregeld. De goedkeuring van het verdrag vereiste 
in de beide Kamers der Staten-Generaal een tweederde meerderheid. De kvp-fractie eiste van 
de regering dat zij Nieuw-Guinea een soort van status aparte gaf, als prijs voor haar steun. Op 
de Rondetafelconferentie kwamen de partijen overeen dat binnen een jaar na de soevereini-
teitsoverdracht de status van Nieuw-Guinea zou worden bepaald door onderhandelingen tus-
sen de Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk. Deze regeling zou de relatie tussen 
Nederland en Indonesië dertien jaar lang vertroebelen.

1962 – de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië

In augustus 1950 hief president Soekarno de Verenigde Staten van Indonesië op en riep hij de 
Republiek Indonesië als eenheidsstaat uit. Daarmee verviel volgens Nederland de basis van de 
onderhandelingen die bij de Rondetafelconferentie was afgesproken. De anti-Indonesische 
stemming in ons land werd nog aangescherpt, doordat Indonesië met geweld een eind maakte 
aan de afscheiding van de Molukse republiek. Binnen de pvda ontstond er diepe teleurstelling 
over het autoritaire en instabiele regime in Indonesië, zodat voorvechters van de Republiek 
verkeerden in geharnaste tegenstanders. De Nederlandse politiek werd in die dagen beheerst 
door subjectieve factoren: het ressentiment over de als smadelijk ervaren soevereiniteitsover-
dracht, de ambitie om iets van het oude koloniale rijk te behouden en de heftige afkeer van 
de Republiek en in het bijzonder van Soekarno. De fractievoorzitter van de kvp in de Tweede 
Kamer, C.P.M. Romme, formuleerde haarfijn het standpunt van de overgrote meerderheid in 
de Staten-Generaal: de positie van Nieuw-Guinea wordt niet veranderd, ‘totdat de bevolking 
zelf uitspraak kan doen omtrent haar politieke status’. Het zelfbeschikkingsrecht bleef jaren-
lang een politiek dogma. Kortom: ‘Nederland was verbitterd eensgezind.’7 

In januari 1951 verklaarde de fractievoorzitter van de pvda in de Tweede Kamer, M. van 
der Goes van Naters, dat hij – anders dan het kabinet – bereid was met Indonesië over de 
overdracht van Nieuw-Guinea te onderhandelen. Hij werd prompt door zijn fractie als voor-
zitter afgezet.8 Diezelfde maand zegde de fractie van de vvd het vertrouwen op in haar partij-
genoot minister D.U. Stikker, omdat die er geen geheim van maakte dat hij geen voorstander 
was van het behoud van Nieuw-Guinea.9 Bij grondwetswijziging in 1956 werd het gebied als 
‘Nederlands Nieuw-Guinea’ deel van het Koninkrijk. Kenmerkend was dat het gebied zou 
gaan ressorteren onder de minister van Binnenlandse Zaken, alsof er geen internationale 
aspecten aan het probleem waren verbonden.

Ondertussen stelde Indonesië zich op het standpunt dat Nieuw-Guinea een integraal 
bestanddeel van de Republiek was. Eind jaren vijftig begon hij met een confrontatiepolitiek, 
bestaande uit economische sancties en beperkte infiltraties in het gebied. De voorzitter van 
de pvda-Eerste Kamerfractie, J. in ’t Veld, constateerde dat men de Indonesische maatrege-
len niet kon losmaken van de kwestie-Nieuw-Guinea. Om de relatie uit het slop te halen, 
pleitte hij voor een open gesprek met Indonesië onder leiding van een derde. De pvda-Tweede 
Kamerfractie distantieerde zich daarvan furieus. Volgens haar was iedere poging tot een 
gesprek ‘schandelijk’.10 De voorzitter van de Antirevolutionaire fractie in de Tweede Kamer, J. 
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Bruins Slot, doorbrak het front van de coalitie waarop het kabinet-De Quay was gevormd, en 
bepleitte in oktober 1961 een gesprek met Soekarno over de positie van Nieuw-Guinea. Zijn 
collega van de pvda, J.A.W. Burger, riep vervolgens in de Kamer uit: ‘Nooit heb ik als oppo-
sitieleider het kabinet zo’n stoot onder de gordel toegebracht!’11 De arp, diep verontwaardigd 
over deze ‘omzwaai’, dwong Bruins Slot de actieve politiek te verlaten.12 

Ondertussen kreeg de kwestie-Nieuw-Guinea steeds meer een internationaal-politieke 
dimensie. De Verenigde Staten stelden zich aanvankelijk gereserveerd op, maar onder invloed 
van de communistische opmars in Vietnam, en het dekolonisatieproces waarbij tal van 
Afrikaanse en Aziatische landen onafhankelijk werden en zich schaarden achter de Indonesische 
politiek tegenover Nederland, wilden de Verenigde Staten verhinderen dat Indonesië in com-
munistisch vaarwater terechtkwam. Bovendien begon de top van het Nederlandse bedrijfs-
leven zich te roeren. Ter wille van goede economische betrekkingen met Indonesië bepleitte 
deze een voorlopige overdracht van Nieuw-Guinea aan een multinationaal trustschap. Die 
variant was voor Indonesië onaanvaardbaar. 

De Verenigde Staten zetten daarna alles in het werk om de impasse te doorbreken. Voor 
president J.F. Kennedy had de oorlog in Vietnam tegen de communistische VietCong prioriteit. 
Daarom wilden de Verenigde Staten Indonesië te vriend houden. Nederland moest dus onmid-
dellijk met Soekarno gaan praten, eventueel in aanwezigheid van een Amerikaanse bemidde-
laar. Soekarno bleek alleen tot een gesprek bereid als Nederland overdracht van het bestuur 
zou aanvaarden. In het voorjaar van 1962 kwamen de Verenigde Staten met een plan, eigenlijk 
een dictaat, (het plan-Bunker) dat neerkwam op een gebiedsoverdracht aan Indonesië via de 
Verenigde Naties. In een brief aan premier De Quay van 2 april 1962 beval president Kennedy 
het plan sterk aan. Na moeizame onderhandelingen stemden regering en Staten-Generaal met 
de soevereiniteitsoverdracht in. Zij moesten zwichten voor de toenemende militaire druk van 
Indonesië, afnemende steun van de Amerikanen en groeiende binnenlandse (vooral buiten-
parlementaire) kritiek. J. Luns, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, formuleerde 
het destijds treffend: ‘Nieuw-Guinea lag aan de rand van onze belangen, maar het lag in het 
centrum van onze beginselen.’13 

1975 – Suriname onafhankelijk

Suriname was van 1954 tot 1975 krachtens het Statuut een verzelfstandigd deel van het 
Koninkrijk. In 1974 bepleitte de toenmalige premier H. Arron een snelle onafhankelijkheid 
van zijn land in de loop van 1975. Zijn pleidooi werd door het kabinet-Den Uyl positief beant-
woord. Het kabinet en het overgrote deel van de Staten-Generaal waren van mening dat het 
kolonialisme achterhaald was en dat een proces naar onafhankelijkheid van Suriname niet 
mocht verlopen zoals het met Indonesië was gegaan. 

De vrijwel direct daarna begonnen onderhandelingen draaiden om twee punten: de 
omvang van het bedrag voor ontwikkelingshulp en maatregelen om de bij het naderen van de 
onafhankelijkheid op gang komende uittocht van Surinamers naar Nederland af te remmen. 

Het belangrijkste probleem was evenwel het verzet van de Verenigde Hindoestaanse Partij 
(vhp), aangevoerd door J. Lachmon. Hij voerde in de Surinaamse Staten oppositie tegen het 
kabinet-Arron, dat steunde op Creoolse partijen. Lachmon vreesde Creoolse overheersing 
en etnische onlusten; hij was bang dat de prille democratische instituties van Suriname de 
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onafhankelijkheid niet zouden overleven. Daarom vond hij het jaartal ‘1975’ te ambitieus. Hij 
wilde een overgangstermijn van tien jaar en een referendum over de onafhankelijkheid. Een 
minderheid binnen de Creoolse gemeenschap onderschreef de argumenten van de vhp.14 

Het kabinet-Den Uyl had begrip voor de positie van de vhp, maar oordeelde dat aan 
haar wensen op zijn best op de lange termijn kon worden voldaan. Daarop wilde het niet 
wachten. Het kocht als het ware Suriname af met een ‘gouden handdruk’ van ongeveer 3700 
miljoen gulden (ca. 1600 miljoen euro) aan ontwikkelingshulp en met een ruime migratiere-
geling. Vervolgens gingen de Staten van Suriname en de beide kamers van de Staten-Generaal 
akkoord met de soevereiniteitsoverdracht aan Suriname. 

De vrees van Lachmon voor het voortbestaan van de prille democratische instituties was niet 
ongegrond, gezien de staatsgreep van Desi Bouterse en de decembermoorden op een aantal 
van zijn tegenstanders in respectievelijk 1980 en 1982. Die staatsgreep was een reactie op falend 
bestuur en ‘schrikbarende corruptie’. Die schokkende gebeurtenissen leidden achteraf in de 
politiek tot een kritische nabeschouwing over het onafhankelijkheidsproces. De schrijver Anil 
Ramdas sprak van een ‘dramatische beslissing, genomen in een sfeer van volstrekte gelaten-
heid, onmacht en berusting’ en ‘een snelle, slordige afhandeling’. Andere critici wezen erop dat 

Koningin Juliana ondertekent in Den Haag de akte waarin de Republiek Suriname door Nederland wordt 

erkend als onafhankelijke, soevereine staat, 25 nov. 1975

[ Foto: Spaarnestad Fotoarchief]
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een proces naar onafhankelijkheid, dat nauwelijks twintig maanden had geduurd, ‘veel te krap 
bemeten’ en ‘buitengewoon hectisch’ was geweest. 

De soevereiniteitsoverdracht vond plaats op democratische wijze en overeenkomstig de 
regelgeving in het Statuut voor het Koninkrijk. Het kabinet-Den Uyl streefde een ‘model-
dekolonisatie’ na, maar voorbereiding, uitwerking en resultaat waren, achteraf gezien, niet 
optimaal. 

1993 – De uitzending van Dutchbat naar de safe area Srebrenica

In de zomer van 1991 brak in het voormalige Joegoslavië een burgeroorlog uit. De buiten wereld 
was verrast. De federatieve republiek Joegoslavië was opgebouwd uit zes autonome republie-
ken en twee (onder Servië ressorterende) ‘autonome gebieden’. Federaal regeringsleider was 
maarschalk Tito, een buitengewoon krachtige bestuurder, die bij de handhaving van zijn gezag 
repressie niet schuwde. Zijn ideaal was een evenwichtige multi-etnische samenleving, waarin het 
communisme het samenbindende element zou zijn. Elke etniciteit kreeg haar eigen republiek 
met een vergaande autonomie. Serven, Kroaten en moslims leefden tussen 1945 en 1989 uiterlijk 
vreedzaam naast elkaar, ook in de republiek Bosnië-Herzegovina, waar deze bevolkingsgroepen 
samenwoonden in een zeer broos evenwicht. De historische vijandschappen en nationalistische 
(res)sentimenten werden onder Tito onderdrukt, maar ze waren niet verdwenen. 

Dat bleek na het overlijden van Tito in 1980, toen de federatieve republiek geleidelijk 
ontbindingsverschijnselen ging vertonen. Toen in 1989 het communisme als samenbindende 
ideologie verdween, kregen nationalistische en chauvinistische elementen de overhand en 
viel de federatieve republiek uiteen. De autonome republieken Slovenië en Kroatië riepen 
de onafhankelijkheid uit, en dat leidde tot een burgeroorlog met de Serven, die niet konden 
verkroppen dat zij hun leidende positie onder de federatieve republiek moesten verliezen. 
Die wrede burgeroorlog concentreerde zich vooral in Bosnië-Herzegovina, waar de aldaar 
wonende Serven, Kroaten en moslims zich tegenover elkaar aan etnische zuivering en andere 
gruwelen te buiten gingen. Zo beleefde dit landsdeel een herhaling van de toestanden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, toen vooral Kroatische fascistische milities systematisch Serven en 
moslims trachtten uit te roeien. Kabinet en Tweede Kamer waren onvoldoende doordrongen 
geweest van de intense haat waarvan de bevolkingsgroepen in Bosnië jegens elkaar vervuld 
waren. 

In de zomer van 1992 filmde een cameraploeg een concentratiekamp in Trnopolje 
(‘Omarska’), waar een uitgemergelde gevangene de ploeg te woord stond. De filmbeelden 
riepen herinneringen op aan de verschrikkelijke toestanden die de geallieerden in 1945 aan-
troffen bij de bevrijding van Dachau en Bergen-Belsen. De Bosnisch-Servische autoriteiten 
werden daarvoor verantwoordelijk gehouden. 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), dat in opdracht van het eerste 
kabinet-Kok een onderzoek instelde naar de oorzaken van de val van de safe area Srebrenica, 
heeft vastgesteld dat de berichtgeving over het kamp Trnopolje niet vrij was van desinfor-
matie. Het constateerde dat de moslims en de Kroaten in Bosnië hun public relations effec-
tiever hadden verzorgd dan de Serven daar. Het lijdt geen twijfel dat de Bosnisch-Servische 
autoriteiten in hoge mate verantwoordelijk waren voor de oorlogsmisdrijven en misdrijven 
tegen de menselijkheid die in die regio werden begaan, maar ook Kroaten en moslims waren 
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daarvan niet vrij te pleiten.15 De leider van de Bosnische moslims, Izetbegovic, wist echter de 
buitenstaanders ervan te overtuigen dat zijn etnische groep het onschuldige slachtoffer van 
de Bosnische Serven was. 

De lidstaten van de Verenigde naties waren aanvankelijk in het algemeen zeer terughou-
dend ten aanzien van de vraag of zij in het gebied moesten optreden. De Verenigde Staten 
beschouwden de toestand daar als niet oplosbaar; daarvoor waren de strijdende partijen te 
recalcitrant. Elk vanuit hun eigen positie meenden zij dat voortzetting van het geweld voor 
hen voordeliger was dan het sluiten van een compromis. Bovendien werden ze politiek aan-
gestuurd vanuit Zagreb (Tudjman) en Belgrado (Milosevic). De Amerikaanse oud-minister 
Eagleburger meende: ‘Zolang moslims, Kroaten en Serven niet ophouden elkaar uit te roeien, 
kan de buitenwereld daar niets tegen doen.’16 

Het kabinet-Lubbers iii en een vrijwel eensgezinde Tweede Kamer ergerden zich aan de 
naar hun oordeel te passieve opstelling van de ‘internationale gemeenschap’. Zij konden niet 
aanvaarden dat de mensheid, bijna vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog, opnieuw getuige 
was van de gruwelen van de concentratiekampen. Daarom wilden zij dat de Verenigde Naties 
uit humanitaire overwegingen met militaire middelen in Bosnië zou ingrijpen om aan die 
gruwelen een eind te maken. ‘We moeten iets doen!’17 

Na zeer moeizaam internationaal overleg werd de United Nations Protection Force (unpro-
for) opgericht. Door die organisatie werd het concept van de safe areas ontwikkeld. Maar de 
‘internationale gemeenschap’ slaagde er niet in een nauwkeurige definitie van de betekenis 
van die term te geven. Zo was het voor het kabinet niet duidelijk of de troepen die in het 
kader van unprofor werden ingeschakeld, mensen, grondgebied of een combinatie van beide 
moesten beschermen. Kabinet en Tweede Kamer gingen ervan uit dat de Bosnisch-Servische 
autoriteiten het niet zouden wagen een door de Verenigde Naties beschermd gebied gewapen-
derhand aan te vallen. Wel erkende de minister van Buitenlandse Zaken, P. Kooijmans, in een 
informeel gesprek dat de vn-troepen binnen de safe areas weinig meer zouden kunnen doen 
dan het bieden van ‘politiek-psychologische bescherming’; daarom hechtte hij ook zo sterk 
aan steun voor de grondtroepen vanuit de lucht.18 

In december 1994 preciseerde de secretaris-generaal van de vn de betekenis van safe areas: 
primair het beschermen van mensen en niet het verdedigen van het territorium. Maar dat was 
meer dan een jaar na het besluit van de Tweede Kamer om een bataljon van de Luchtmobiele 
Brigade (Dutchbat) naar Srebrenica, een ‘veilig’ gebied, te zenden. 

Terugziende op dat besluit, dat op 16 november 1993 werd genomen, constateerde een 
Kamerlid: ‘We waren heel erg één in de Kamer. Ik vind dat nog steeds het slechtst in de hele 
besluitvorming. We vonden allemaal dat er iets moest gebeuren. Er was dus ook geen opposi-
tie in de Kamer.’19 Die oppositie was er wel, namelijk van de kant van de sp. Deze waarschuwde 
dat de Nederlandse militairen bekneld zouden kunnen raken tussen de diverse partijen, ‘die 
zich geen van allen hadden onderscheiden door terughoudendheid en compassie’. Maar aan 
het beslissende parlementaire debat nam de sp niet deel.20 

De Tweede Kamer nam haar besluit niet na een plenair debat waaraan fractievoorzit-
ters deelnamen. Zij endosseerde dit aan een ‘algemeen overleg’ van de vaste commissies voor 
Buitenlandse Zaken en voor Defensie. Eenzelfde procedure paste de Kamer toe toen ze op 22 
december 2001 instemde met het besluit van het kabinet-Kok ii om Nederlandse troepen te 
laten deelnemen aan de International Security Assistance Force (isaf) in Afghanistan. De grote 
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meerderheid in de Kamer was het met dat kabinetsbesluit eens en ze vond het daarom niet 
nodig van kerstreces terug te komen. Zij liet haar goedkeuring over aan een ‘algemeen overleg’ 
van de betrokken vaste commissies. 

Samenvatting en conclusies

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat regering en Staten-Generaal nauw voeling hadden 
met de publieke opinie en dat zij daarnaar handelden. Even sterk blijkt echter dat Nederland 
bij de discussies over het beleid ten aanzien van Indonesië en Nieuw-Guinea in de jaren 1945 
tot 1962 sterk door binnenlandspolitieke overwegingen werd beheerst. Voor internationale 
verhoudingen was er nauwelijks een antenne. In de strijd om de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië bleef Nederland hameren op het ‘constitutionalistische’ argument dat Indonesië in 
feite een ‘binnenlandse aangelegenheid’ van het Koninkrijk der Nederlanden was en dat de 
Veiligheidsraad onbevoegd was zich in deze kwestie te mengen. Groot was dan ook de woede 
toen de Verenigde Staten Nederland dwongen zich aan de besluiten van de Veiligheidsraad te 
onderwerpen. Men voelde zich ‘door de Amerikanen verraden’.

Het conflict over de overdracht van Nieuw-Guinea was van eenzelfde laken een pak. 
Te lang werd het Nederlandse beleid overheerst door de afkeer van het Indonesië ‘van 
Soekarno’ en door de overtuiging dat de vs die afkeer deelden. Er was weinig begrip voor de 
Amerikaanse internationaalstrategische overwegingen in het kader van de Koude Oorlog tus-
sen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die de Amerikanen ertoe brachten Indonesië zijn 
zin te geven. Daarom maakten de Nederlandse argumenten voor het zelfbeschikkingsrecht 
van de Papoea’s op de Verenigde Staten geen indruk. Ook nu waren het de Amerikanen die 
Nederland dwongen afstand te doen van Nieuw-Guinea.

Het proces naar de onafhankelijkheid van Suriname vond in een geheel andere sfeer 
plaats. In 1975 was Nederland veel internationaler georiënteerd dan in de jaren vijftig. Het 
kabinet-Den Uyl voerde een sterk proactief buitenlands beleid. Daarom verzette het zich niet 
tegen een, eigenlijk voortijdige, onafhankelijkheid van Suriname en preste het de tegenstan-
ders daarvan min of meer zich bij het onvermijdelijke neer te leggen. Het kabinet werd hierin 
gesteund door een grote meerderheid van de Staten-Generaal en de publieke opinie, die zich 
ten aanzien van deze kwestie gematigd onverschillig opstelde.

De burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië met haar misdrijven tegen de menselijkheid 
leidde in ons land bij regering, Staten-Generaal en openbare mening tot diepe emoties. Daarbij 
kozen zij partij voor de Bosnische moslims, zonder zich goed bewust te zijn van de historisch 
gegroeide intense wederzijdse haat tussen Serven, Kroaten en moslims met hun stelselmatige 
praktijken van intriges en moorden. Ook onderschatten zij het effect van het gebrek aan eenheid 
van beleid en besluitvaardigheid van de ‘internationale gemeenschap’, en het effect van de lang-
durige strijd over de definitie van het begrip safe area, die de strijdende partijen slechts stimu-
leerden hun misdadige praktijken voort te zetten. Zo kon het gebeuren dat het kabinet-Lubbers 
iii en de Tweede Kamer, met de beste bedoelingen, Dutchbat als onderdeel van unprofor naar 
Srebrenica uitzonden op een missie met een onhelder mandaat; naar een gebied dat als safe area 
werd omschreven, zonder dat daar een duidelijke definitie van bestond; om vrede te handhaven 
waar geen vrede was; met onvoldoende gefundeerd vertrouwen in de bereidheid van de leiding 
van de vn het luchtwapen in te zetten voor het geval de safe area werd bedreigd.21
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