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Dit artikel is geen wetenschappelijke ver-
handeling en evenmin de zoveelste speur-
tocht naar een of meerdere schuldigen. 
Zelfs als ik het al zou kunnen, ik ben dat 
gewoon niet van plan. Dit artikel is de 
weergave van mijn ervaringen op het De-
fensie Crisis Beheersings Centrum (DCBC) 

Nogmaals Srebrenica
Was de zeer beperkte inzet van luchtstrijdkrachten nu echt de oorzaak? Lagen de echte en diepere 

oorzaken voor de val niet ergens anders en is het wellicht wat al te eenvoudig om naar één enkele 

oorzaak te zoeken? Zou er niet wat meer aandacht mogen komen voor het ontbreken van een duide-

lijke politieke strategie en een operationeel concept dat ook kans van slagen kon hebben. Hoe komt 

het toch dat er eigenlijk zo weinig aandacht is voor deze aspecten, die allemaal al lang bekend zijn.

ten tijde van de val, en vooral van mijn 
gedachten over deze episode in de jaren 
daarna. Waarbij ik dankbaar gebruik heb 
mogen maken van de kennis, ervaring en 
opvattingen van een aantal collega’s die 
indertijd eveneens functioneel bij Srebreni-
ca betrokken waren. 

Tekst: genm b.d. Carel Hilderinkopinie-binnenland

Op 6 december 2015 zond de Minister 
van Defensie een brief naar de Tweede Ka-
mer waarin werd bekendgemaakt dat het 
NIOD een verkenning zou gaan uitvoeren 
van bronnen en wetenschappelijke litera-
tuur die beschikbaar zijn gekomen sinds de 
publicatie van het NIOD-rapport Srebreni-
ca, een ‘veilig’ gebied in 2002. Daarbij 
is ook in kaart gebracht welke nieuwe 
bronnen van buitenlandse overheden en 
internationale organisaties beschikbaar 
zijn gekomen of kunnen worden gemaakt. 
In de aan het NIOD verstrekte opdracht 
werden twee onderwerpen genoemd. Ten 
eerste de internationale politieke besluit-
vorming over het verlenen van luchtsteun 
(air strikes dan wel close air support) aan 
de United Nations Peace Forces (UNPF), 
waaronder Dutchbat, voorafgaand aan en 
tijdens de val van de enclave Srebrenica, 
en in het bijzonder mogelijke afspraken 
hierover van eind mei 1995 tussen Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk en de Ver-
enigde Staten (VS). Ten tweede eventuele 
voorkennis bij westerse inlichtingendien-
sten over de Bosnisch-Servische aanval op 
de Safe Area Srebrenica, en over het exac-
te doel van deze aanval.

Aanleiding voor deze opdracht was de 
publiciteit die werd gegeven aan al dan 
niet vermeende nieuwe feiten die (mede) 
tot de val van de enclave zouden hebben 
geleid. Deze kwamen in de openbaarheid 
doordat tot dan toe geheime documenten 
uit archieven in de VS 20 jaar na de val van 
de enclave werden gedeclassificeerd en 
dus voor iedereen toegankelijk werden. De 
publiciteit werd vooral gegenereerd door 
het tv-onderzoeksprogramma ARGOS 
dat op 29 juni 2015 werd uitgezonden en 
door de publicatie van het boek Veilige 
Gebieden van oud-minister van Defensie 
Joris Voorhoeve. Minder bekend zijn de 
resultaten van de conferentie ’International 
Decision-Making in the Age of Genocide: 
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Srebrenica 1993 - 1995’ die van 29 juni 
t/m 1 juli 2015 in Den Haag werd gehou-
den. Deze conferentie werd georganiseerd 
in samenwerking tussen het Simon-Skjodt 
Center for Prevention of Genocide of the 
United States Holocaust Memorial Mu-
seum, het The Hague Institute for Global 
Justice en het National Security Archive of 
the George Washington University.

Uiteraard is het een goede zaak dat nieu-
we feiten rond de val van Srebrenica de 
aandacht krijgen die ze verdienen. Toch 
zijn er aan deze aanvullende verkenning 
van specifieke aspecten rondom de val 
van de enclave ook risico’s verbonden. 
Die hebben niet zozeer betrekking op de 
verkenningen zelf, als wel op de manier 
waarop daar mee wordt omgegaan. Het ri-
sico bestaat dat de context van het geheel 
uit het oog wordt verloren. Daarmee zou 
de oorzaak van het hele drama Srebrenica 
worden teruggebracht tot bijvoorbeeld de 
vraag of er wel goed en voldoende gebruik 
werd gemaakt van de luchtstrijdkrachten, 
of tot het al dan niet ontbreken van vol-
doende inlichtingen. Deze aspecten, hoe 

belangrijk ze op zichzelf ook zijn, kunnen 
alleen maar naar waarde worden geschat 
indien ze binnen de algehele context van 
de operaties van VN, NAVO en individuele 
staten worden geplaatst. Gebeurt dat niet, 
dan is het risico dat onvolledige of ver-
keerde conclusies worden getrokken groot. 
Weliswaar worden er dan mogelijk lessen 
op het tactische of wellicht zelfs operatio-
nele niveau geleerd, maar de militair- en 
politiek-strategische lessen worden ver-
geten. Voor mij voldoende reden om wat 
meer aandacht aan die algehele context te 
besteden. Ik ontkom er niet aan daar een 
paar aspecten uit te selecteren. Daardoor 
zou het kunnen dat ik dezelfde soort risi-
co’s neem als eerder aangegeven. Ik hoop 
dat te ondervangen door me zoveel moge-
lijk te beperken tot het politiek- en militair-
strategische niveau. Bij mijn selectie heb 
ik me laten leiden door mijn persoonlijke 
overtuiging dat voor bepaalde zaken niet 
altijd evenveel aandacht was, terwijl dat 
wel de moeite waard zou zijn geweest.  
Of dat die aandacht er wel even is ge-
weest, maar zoals zo vaak door de tijd is 
‘weggedrukt’.

Ik zal ingaan op het ontbreken van een 
samenhangend strategisch concept ge-
baseerd op duidelijk geformuleerde doel-
stellingen en een daarop afgestemde 
hoeveelheid personele en materiële mid-
delen, op enige aspecten van het VN-
mandaat, op de commandostructuur en 
op het elkaar niet of verkeerd begrijpen. 
Oorzaak van dat laatste waren niet alleen 
fundamentele verschillen van inzicht over 
de beste manier waarop het conflict kon 
worden opgelost. Het ontbreken of niet 
gebruiken van overeengekomen begrippen 
en definities speelde evenzeer een rol.

Ook de opbouw van buitenlandse militaire 
presentie op de Balkan is van belang. De 
ontbinding van voormalig Joegoslavië ging 
geleidelijk. Bij het zelfstandig worden van 
Slovenië reageerde West-Europa nog vrij 
afstandelijk, uiteindelijk bij Bosnië was de 
betrokkenheid intens. Aanvankelijk be-
stond de missie van de aanwezige buiten-
landse militairen vooral uit het beschermen 
en begeleiden van voedsel- en andere 
hulptransporten. Uiteindelijk was sprake 
van militaire presentie op grote schaal. 

Bron: VN-fotoarchief
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beraadde over haar toekomstige strategie  
en structuur. In opdracht van de Veilig- 
heidsraad verscheen onder de verant-
woordelijkheid van de toenmalige Secre-
taris-Generaal Boutros Boutros Ghali een 
raamwerk voor preventive diplomacy, 
peacemaking, peacekeeping and peace-
building. In deze ’Agenda for Peace’ an-
ticipeerde hij op de nieuwe en ruimere 
mogelijkheden voor diplomatieke initia-
tieven en operaties in de ruimste beteke-
nis van het woord ter bevordering van de 
vrede. Op nationaal niveau kwamen nieu-
we termen op of werden oude begrippen 
binnen herschreven doctrines opnieuw ge-
definieerd. Voor wat betreft de VS was dat 
bijvoorbeeld de term Military Operations 
other than War (MOOTW), voor de Brit-
ten Peace Support Operations (PSO). In 
Nederland kwam het woord ’Vredesope-
raties’ in gebruik, zonder dat het overigens 
precies werd gedefinieerd. In de praktijk 
vielen daar alle operaties onder die niet 
tijdens een formele oorlog plaatsvonden, 
inclusief steun- en hulpverlening. In het 
midden van de jaren negentig verschenen 
ook de eerste publicaties met betrekking 
tot het latere begrip Responsibility to Pro-
tect”1. Daarbij werd het begrip ’soeverei-
niteit’ opnieuw gedefinieerd en werd de 

West-Europa werd gaandeweg het conflict 
als het ware binnengezogen. Ook daar ligt 
een verklaring voor de curieuze opbouw 
van militaire middelen, die meer werd 
benaderd vanuit politieke wenselijkheid 
’iets’ te doen, dan vanuit militaire realiteit. 
Voorts moet worden beseft dat zo kort 
na de val van de Berlijnse Muur een zeer 
optimistisch toekomstbeeld overheerste, 
waarin de harde realiteit van het toepassen 
van militaire middelen amper een serieuze 
plaats had. Dan gaat het ook om de poli-
tieke wil om geweld toe te passen. Vredes-
operaties moesten vriendelijkheid brengen, 
geen vijandigheid. Daarom bij voorkeur 
een bescheiden inzet, met liever minder 
dan meer militaire uitstraling. Terwijl esca-
latiedominantie juist nodig is om strijdende 
partijen te kunnen scheiden. We stonden 
aan het begin van het concept ‘Vredesope-
raties’ en moesten in de harde praktijk nog 
heel veel leren. Maar eerst nog even een 
korte schets van de tijdgeest rond de de-
fensieorganisatie in de eerste helft van de 
jaren negentig.

De tijdgeest rondom Defensie
Hier heeft het NIOD in 2002 met name in 
het eerste deel van haar rapport uitgebreid 
aandacht aan besteed. Toch wil ik een paar 

zaken in herinnering brengen. Daarbij zal 
ik me vooral richten op wat van belang 
was rondom de inzet van Dutchbat. 

De val van de Muur eind jaren tachtig 
luidde het einde van de Koude Oorlog in. 
Daarmee begon ook een fundamentele 
discussie over taken en samenstelling van 
de krijgsmacht, zowel internationaal als 
nationaal. Tegelijkertijd werd begonnen 
het vredesdividend te innen. In novem-
ber 1991 kwam de NAVO met een nieuw 
strategisch concept, waarin het belang 
van afschrikking en collectieve verdediging 
kleiner werd, en het belang van expedi-
tionair optreden voor crisisbeheersing en 
vredesoperaties juist groter. Meer mobili-
teit en flexibiliteit werd de nieuwe focus. 
Vooral voor de Koninklijke Landmacht was 
de uitdaging groot. Van relatief statisch 
optreden en een inzetgebied op niet al 
te grote afstand van Nederland naar een 
meer divers en dynamisch opereren tot ver 
buiten de eigen landsgrenzen of zelfs het 
NAVO-verdragsgebied. En tegelijkertijd, of 
eigenlijk vooruitlopend daarop al, steeds 
meer bezuinigingen. 

De NAVO was niet de enige organisatie  
die zich in de nieuwe veiligheidssituatie  

Met bril: Boutros Boutros-Ghali, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 1992 tot 1997; achter hem zijn opvolger, Kofi Annan. Bron: VN-fotoarchief
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nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid 
van staten voor het welbevinden van hun 
burgers. De kern is dat als staten de ver-
plichting om hun burgers te beschermen 
niet nakomen, deze verplichting overgaat 
op de internationale gemeenschap. Overi-
gens wordt dit beginsel door veel staten 
niet onderschreven. Daartoe behoren ook 
twee van de permanente leden van de Vei-
ligheidsraad, namelijk Rusland en China. 
Deze landen achten het traditionele soeve-
reiniteitsbeginsel belangrijker dan de Res-
ponsibility to Protect. 

Al deze strategische en conceptuele ver-
anderingen en beschouwingen dienden 
ook als basis voor noodzakelijk geachte 
reorganisaties van de strijdkrachten. Met 
de Defensienota 1991 had Nederland 
feitelijk al een voorschot genomen op 
een fundamentele herstructurering maar 
vooral ook grote bezuinigingen. Vooral in 
de jaren negentig kenden alle bij de de-
fensieplanning betrokken militairen het 
gezegde ’If you don’t use them, you will 
loose them’. Bij dat alles speelde nog de 
discussie over de dienstplicht. Bij de aan-
vaarding van de Prioriteitennota in mei 
1993 had de Tweede Kamer ingestemd 
met het opschorten daarvan. Maar ruim 
voor die datum werden dienstplichtigen al 
niet meer uitgezonden, tenzij dit op basis 
van vrijwilligheid plaatsvond. Vrijwel let-
terlijk tot op de vliegtuigtrap konden zij 
nog van mening veranderen en besluiten 
niet op uitzending te gaan. Dat betekende 
een extra belemmering voor het inzetten 
van eenheden waarvan het operationele 
succes voor een belangrijk deel afhankelijk 
is van de onderlinge band en het goed op 
elkaar ingespeeld zijn. In feite werd uitzen-
ding van grotere gevechtseenheden met 
een belangrijk percentage dienstplichtigen 
vrijwel onmogelijk. Van dat soort eenhe-
den bleef eigenlijk alleen de uitsluitend 
met beroepsmilitairen gevulde Luchtmo-
biele Brigade over. Voor zover de bataljons 
van deze brigade tenminste gevuld en 
voldoende geoefend waren. Die Luchtmo-
biele Brigade, inclusief de helikopters, was 
het speerpunt van de hervorming van de 
landmacht. Maar die heli’s waren in 1993 
nog niet beschikbaar. Zij moesten de briga-
de de zo noodzakelijke mobiliteit en flexi-
biliteit bezorgen die bij het expeditionair 
optreden voor crisisbeheersing onmisbaar 
werden geacht. De gevechtshelikopters 
zouden bovendien de noodzakelijke vuur-
kracht leveren en waren daardoor essenti-
eel voor de gevechtskracht van de brigade. 
De invoering vond pas in de periode 1996 
- 2002 plaats. Er ontstond een vreemde 
situatie. Vanuit de personele optiek bezien 

was een bataljon van de Luchtmobiele 
Brigade, doordat het uit beroepspersoneel 
bestond, zo ongeveer de enige optie voor 
uitzending. Vanuit operationeel en materi-
eel oogpunt zou je door het ontbreken van 
helikopters beter een ’ouderwets’ pantser-
infanteriebataljon kunnen sturen.  
Voor een klein land deed Nederland ove-
rigens al veel, maar op het land was dat 
uitsluitend met ondersteunende eenhe-
den2. En dan tel je nu eenmaal minder 
mee dan wanneer je een gevechtseenheid 
ter beschikking stelt. Tegelijkertijd nam de 
druk vanuit de Tweede Kamer, maar zeker 
ook vanuit het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken om ook met een dergelijke eenheid 
’iets te doen’ steeds meer toe. Daar kwam 
bij sommigen nog de opvatting bij dat 
dit goed zou zijn voor het internationale 
aanzien van Nederland. De media voer-
den de druk evenzeer op. In het algemeen 
vond een groot deel van de Nederlandse 
samenleving dat ons land echt nog wat 
meer moest doen. Vanuit het Ministerie 
van Defensie gezien was er eigenlijk geen 
goede oplossing voorhanden die al deze 
verlangens zou bevredigen. Bovendien 
wilde men geen vertraging oplopen bij 
de in gang gezette herstructurering van 
de krijgsmacht. Uiteindelijk werd besloten 
luchtmobiele infanteristen tot op zekere 
hoogte ook te trainen in het optreden met 
pantservoertuigen. Daar moeten we ons 
overigens niet al te veel bij voorstellen. In 
feite werden deze voertuigen vooral ge-
bruikt als een soort battlefield taxi’s. Zij 
boden bescherming tijdens een verplaat-
sing. Optreden als een volledig geoefende 
pantserinfanterie-eenheid houdt aanzien-
lijk meer in. Maar voor een peacekeeping 
missie, en daar hebben we het hier over, 
was dat meerdere normaal gesproken ook 
niet nodig. Een andere mogelijkheid, het 
eerder met beroepspersoneel vullen van 
een of meerdere pantserinfanteriebataljons 
ten nadele van de vulling van de lucht-
mobiele eenheden, zou ongunstig kunnen 
uitpakken voor de werving. Daarmee zou 
de realisatie van de kern van de herstruc-
turering van de landmacht vertraagd wor-
den, evenals wellicht de aanschaf van de 
benodigde maar wel dure helikopters. Als 
het al niet tot afstel zou leiden. En aange-
zien zelfs onder militairen lang niet altijd 
overeenstemming bestond over de wense-
lijkheid pantsercapaciteit in te ruilen voor 
luchtmobiliteit zou de discussie over dit 
onderwerp alleen maar toenemen. Een dis-
cussie overigens die werd versterkt door-
dat je blijkbaar het soort operaties dat in 
de nieuwe NAVO-strategie aan belang had 
gewonnen nog best kon uitvoeren met 
wapensystemen uit de Koude Oorlog.

Overigens, als het op deelnemen aan ope-
raties aankwam lieten verschillende lan-
den, waaronder ook het onze, zich over 
het algemeen eerder leiden door ideële 
overwegingen dan door realisme en een 
zorgvuldige inventarisatie van de moge-
lijke gevolgen op langere termijn. Het ging 
over militaire inzet, maar dan wel vrijwel 
zonder militaire argumenten. Bij de beant-
woording van de af en toe gestelde vraag 
wat nu eigenlijk het uiteindelijke politieke 
doel van de inzet was en welke politieke 
en militaire strategie gevolgd moest wor-
den, werd zelden een antwoord gegeven 
dat meer inhield dan het beschermen van 
de lokale bevolking en het lenigen van de 
humanitaire nood. Wellicht had Nederland 
op het politieke vlak ook wel erg hoog in-
gezet. Laten we niet vergeten dat ons land 
in de tweede helft van 1991 het voorzit-
terschap van de EEG bekleedde. Dat moest 
een succes worden en uitmonden in het 
Verdrag van Maastricht, waarmee de po-
litieke eenheid van de (toen nog) 12 EEG-
landen vastgelegd zou worden. Ook nadat 
het voorzitterschap was overgedragen, 
bleef ons land herhaaldelijk aandringen op 
hard ingrijpen. Hoe het ook zij, er moest 
gewoon een gevechtseenheid op de grond 
ter beschikking van de VN worden gesteld. 
De mariniers zaten al in Cambodja. Kortom, 
het werd uiteindelijk een met pantser-
rupsvoertuigen uitgerust bataljon van de 
Luchtmobiele Brigade met een grote logis-
tieke zelfstandigheid. De eenheid zou bin-
nen een VN-peacekeeping concept3 ergens 
in Centraal-Bosnië of in een van de Safe 
Area’s worden ingezet. Het kabinetsbesluit 
daartoe werd op 27 november 1993 ge-
nomen. Hierbij werden geen aanvullende 
voorwaarden gesteld ten opzichte van de 
geldende UNPF/United Nations Protection 
Force (UNPROFOR) regelingen. Iets wat 
sommige andere landen wel deden. Men 
zou kunnen stellen dat de politieke ambitie 
het had gewonnen van het militair rea-
lisme. 

Strategie en concept
Over precieze taak en plaats van inzet be-
stonden verschillende opvattingen, vooral 
ook tussen de ministeries van Buitenlandse 
Zaken en Defensie. Zij die dat nog eens 
na willen lezen verwijs ik graag naar het 
NIOD-rapport uit 2002. Voor dit artikel is 
het vooral van belang dat we ons realiseren 
dat de mogelijke inzetgebieden afgelegen 
en daardoor logistiek kwetsbaar waren. Dat 
gold zeker voor Srebrenica. De uiteinde-
lijke keuze van het inzetgebied heeft altijd 
gevolgen voor de uit te voeren operaties, 
de vereiste logistieke zelfstandigheid, en 
de mogelijkheden voor zowel externe ge-
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Of tenminste van een algeheel staakt het 
vuren met tegelijkertijd onderhandelingen 
met zicht op een vredesregeling. In dat 
geval zou er zeker een implementatie-
macht noodzakelijk zijn. Gebaseerd op de 
(concept) vredesregeling zouden politieke 
doelstellingen geformuleerd kunnen wor-
den. Die zouden vervolgens weer vertaald 
kunnen worden in militaire doelstellingen, 
waarna daar een militaire strategie van 
kon worden afgeleid en een daarop afge-
stemd operationeel concept kon worden 

vechts- als logistieke steun. En dat kan dan 
weer vergaande gevolgen hebben voor om- 
vang, samenstelling en voor een deel ook 
training van de eenheid. Eigenlijk kun je dat 
allemaal pas vaststellen nadat je weet waar 
je naar toe gaat en wat je daar precies gaat 
doen, en niet andersom. Tenslotte diende 
ook rekening te worden gehouden met het 
door de VN vastgestelde mandaat en de 
eveneens vastgelegde vereisten voor VN-
peacekeeping eenheden op onder meer or-
ganisatorisch en logistiek gebied.

Het bataljon ging op peacekeeping mis-
sie, een vredeshandhaving met instem-
ming van alle betrokken partijen. Er was 
geen sprake van enige bereidheid van 
de deelnemende landen tot peace enfor-
cement. ’UN Peacekeeping is guided by 
three basic principles4: consent of the par-
ties, impartiality, non-use of force except 
in self-defence and defence of the man-
date’. Om succes te kunnen hebben moet 
er op het politiek-strategische niveau dan 
wel sprake zijn van een vredesregeling. 

Kaart van UNPROFOR uit 1995. Op deze kaart staat Nederland alleen vermeld bij Sapna (ten noordwesten van Srebrenica). Daar bevond zich inderdaad een compagnie 
van Dutchbat, maar de hoofdmacht was uiteraard gestationeerd bij Srebrenica. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNPROFOR_1995.jpg?uselang=nl
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ontworpen. De benodigde aantallen en 
soort militaire middelen waren daarna een 
afgeleide. Het militaire apparaat staat altijd 
ten dienste van de politiek, en het is dan 
ook de taak van die politiek om dat doel 
aan te geven. Probleem was echter dat er 
op het politiek-strategische niveau geen 
sprake was van eenheid van opvatting, en 
dus ook niet van duidelijkheid in de doel-
stellingen. Natuurlijk kan Nederland op dat 
niveau bijdragen aan de discussie om tot 
dergelijke doelstellingen te komen. Maar 
zodra er militaire macht in welke vorm dan 
ook aan te pas komt, is ons land te klein 
om daar alleen vorm en inhoud aan te ge-
ven. Dat ligt vooral op de weg van de gro-
te mogendheden, en wat ons betreft dan 
vooral van onze bondgenoten. Binnen de 
bestaande internationale organisaties en 
bondgenootschappen, of op basis van een 
tijdelijke ad-hoc overeenkomst, kunnen 
kleinere landen vervolgens ook hun mili-
taire bijdrage leveren. Waarbij het logisch 
is als die bijdrage dan wat aard en omvang 
betreft een redelijke weerspiegeling is van 
de standpunten die in de politiek-strategi-
sche discussie zijn ingenomen.

Maar vanaf het begin was er binnen de 
Europese Gemeenschap geen eenheid van  
opvatting. Duitsland, en daarna ook Frank-
rijk, hadden bijvoorbeeld hun eigen ideeën 
over de noodzaak op korte termijn de 
zelfstandigheid van Slovenië en Kroatië te 
erkennen. En die opvattingen waren niet 
in lijn met die van het op dat moment Ne-
derlandse voorzitterschap. Het gebrek aan 
echte eenheid in West-Europa werd pijnlijk 
duidelijk. Zonder het leiderschap van de VS 
kon men het niet met elkaar eens worden. 
En zowel in de laatste periode van de  
regering Bush als in de beginperiode van 
Clinton speelde in de VS de overtuiging 
dat in Europa de Europeanen zelf nu eerst 
aan zet waren. Laten we ook niet verge-
ten dat de Eerste Golfoorlog net achter 
de rug was. De bereidheid om weer in 
een gewapend conflict terecht te komen, 
was zeker niet groot, en al helemaal niet 
indien er ook sprake zou zijn van de inzet 
van grondtroepen. Dat alles nog los van 
de bereidheid van de strijdende partijen 
in voormalig Joegoslavië zelf om tot een 
vredesregeling te komen die voor ieder-
een acceptabel zou kunnen zijn. Zolang 
zij de overtuiging hadden dat zij met 
vechten meer voordeel konden bereiken 
dan met een vredesregeling bleef dat be-
palend voor hun standpunt. En zo liepen 
vele onderhandelingen op niets uit. Het 
Carrington/Cutileiro-, Vance/Owen- en 
Owen/Stoltenberg-plan. En ook de pogin-
gen van de Contactgroep leidden niet tot 

een bruikbaar resultaat. En dus kwamen 
er ook geen duidelijke overeengekomen 
politiek-strategische doelstellingen. Er 
kwam geen vredesregeling. En er kwam 
ook geen staakt het vuren. Wat uiteindelijk 
overbleef was de alom gevoelde noodzaak 
iets te doen aan de ellende van de burger-
bevolking. Die moest worden beschermd. 
Hetgeen leidde tot de instelling van zoge-
naamde Safe Area’s, wederom zonder dat 
er uitzicht bestond op een algehele vre-
desregeling. Binnen deze veilige gebieden 
zou de bevolking een zekere bescherming 
genieten. Bij het vaststellen van de veilige 
gebieden speelden militaire overwegingen 
met betrekking tot de mate van veiligheid 
die op de een of andere manier kon wor-
den gegarandeerd geen rol. Van militaire 
verdediging is nooit sprake geweest. Het 
mandaat voorzag daar ook niet in. Soms 
was er sprake van een Exclusion Zone, 
waardoor stationering van bepaalde soor-
ten wapens in of rondom het veilige ge-
bied verboden was, soms niet eens. Voor 
de toenmalige SACEUR, de Amerikaanse 
generaal Joulwan, waren dergelijke omis-
sies en onduidelijkheden volstrekt onbe-
grijpelijk. Overigens was er vanuit UNPF 
wel op het belang van goed gedefinieerde 
Exclusion Zones gewezen, waarbij ook was 
ingegaan op de te nemen maatregelen in-
geval van overtredingen. Maar dergelijke 
militaire argumenten kregen bij de VN in 
New York vaak niet de aandacht die ze 
verdienden. Wel werd er door de militaire 
staf van de VN een inschatting gemaakt 
van het aantal militairen dat nodig was 
om de veiligheid binnen deze gebieden 
min of meer te kunnen garanderen. Men 
kwam uit op 34.000 man. Dat aantal is 
nooit gehaald. Sterker nog, deze zware 
optie, die de voorkeur had van de militaire 
staf van het VN-Hoofdkwartier, werd af-
gewezen. Voor de VN-Veiligheidsraad was 
7.600 man het maximum. Een evenwichtig 
en robuust ‘concept of operations’ werd 
daardoor onmogelijk. En een geloofwaar-
dige en daardoor effectieve afschrikking 
dus ook. De door iedereen te aanvaarden 
conclusie had vervolgens moeten zijn dat 
de enclaves absoluut onverdedigbaar wa-
ren. En dat dus de retoriek van namen als 
Protection Force en Safe Area veiligheid 
wel suggereerde, maar dat die niet waar-
gemaakt zou kunnen worden indien een 
of meerdere enclaves echt werden aange-
vallen.

In werkelijkheid was er regelmatig sprake 
van geweld en moordpartijen waarbij be-
hoorlijke aantallen slachtoffers vielen. Die 
feitelijke situatie vroeg om bescherming. 
Peacekeepers kunnen dat alleen maar in-

dien zij over de middelen beschikken om 
te escaleren indien noodzakelijk zodat zij 
dominant kunnen zijn ten opzichte van de 
strijdende partijen. Aantallen en uitrusting 
moeten dan voldoende zijn om zelfstandig 
de verdediging te kunnen voeren, tegen 
welke partij dan ook. Dominantie bete-
kent dat ook offensieve operaties mogelijk 
moeten zijn. Dan praat je niet meer over 
peacekeeping maar over peace enforcing 
en dus ook over een aanpassing van het 
mandaat. Om die lastige en politiek on-
wenselijke dilemma’s teniet te doen, was 
creativiteit nodig, en die werd gevonden in 
het NAVO-luchtwapen. Mogelijk dat door 
de Golfoorlog het geloof in de effectiviteit  
van luchtstrijdkrachten zo groot was ge-
worden dat zij ook hier als de oplossing 
voor elk probleem werden gezien. Daar 
was echter sprake van een fundamenteel 
andere situatie dan hier. Maar in ieder 
geval hoefde het mandaat voor de VN-
eenheden nu niet te worden uitgebreid. In 
de kern bleef het dus een peacekeeping 
operatie van de VN. Nu ontstond een 
verwarrende situatie. De NAVO-operatie 
Deny Flight had als doelstelling het af-
dwingen van een vliegverbod en was in 
de kern dus een enforcement-operatie. 
Het uitvoeren van NAVO-luchtaanvallen 
ter ondersteuning van de VN op de grond 
was weliswaar reactief, maar in essentie en 
uitvoering kon wel degelijk sprake zijn van 
een enforcement-operatie. Dat gold zeker 
voor zgn. strike-operaties5. In de (vaak 
theoretische) discussie over VN-operaties 
kwamen termen als peace keeping with 
enforcement actions in gebruik. Maar het 
geldende mandaat en de instructies betrof-
fen gewoon peacekeeping, met alle beper-
kingen van dien.

Close Air Support6 (CAS) als reactie op een 
directe aanval en uitsluitend gericht op de-
genen die zo’n aanval uitvoeren (smoking 
gun) kan nog als zelfverdediging worden 
beschouwd en past dus binnen een peace-
keeping concept en -mandaat. De op 11 
juli uitgevoerde CAS ter ondersteuning 
van Dutchbat was zo’n missie. Op die dag 
dreigde een door Dutchbat ingenomen 
positie overlopen te worden en voerden 
twee Nederlandse F-16’s de enige CAS-
missie van deze periode uit. Maar het is 
zeer de vraag of preventieve CAS ook als 
zelfverdediging kan worden beschouwd. 
Bijvoorbeeld indien er wel sprake is van 
een dreigende grondaanval maar die aan-
val nog niet plaatsvindt. In een dergelijke 
situatie is er immers nog geen sprake van 
direct gevaar, maar van een verwachting. 
Op basis van een eigen interpretatie van 
de bedoelingen van de andere partij wordt 
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gebaseerde door alle betrokken landen 
onderschreven strategie. Evenmin een 
daarop gebaseerd toereikend mandaat en 
operationeel concept, en tenslotte werden 
er onvoldoende middelen ter beschikking 
gesteld. Het idealisme was groter dan het 
realisme, maar tegelijkertijd was het dui-
delijk dat men niet bereid was een ‘echte’ 
oorlog te riskeren. 

Is het nu zo dat we ons dat pas achteraf 
realiseren en dat de onhaalbaarheid van 
het gekozen concept nu pas tot ons door-
dringt? Zeker niet. In december 1994 vond 
op initiatief van de Amerikaanse Minister 
van Defensie Perry een grote bijeenkomst 
plaats van troepenleverende landen plus 
de NAVO-landen. Doel was het inven-
tariseren van de mogelijkheden UNPF/
UNPROFOR te versterken en een beter 
evenwicht te scheppen tussen de grond- 
en de luchtcomponent van de operaties. 
De organisatie lag bij het Nederlandse 
Ministerie van Defensie. Het resultaat 
was een lange lijst van aanbevelingen, die 
echter door gebrek aan politieke wil bij 
diverse landen weinig tot niets concreets 

geanticipeerd op een mogelijke ontwik-
keling. Volgens het VN-mandaat mocht 
alleen bij direct levensgevaar voor VN-
personeel CAS worden verleend. Dit werd 
op 29 mei 1995 opnieuw door de Force 
Commander UNPF bevestigd. Eigenlijk was 
er dus sprake van een peacekeeping con-
cept op de grond dat zich ook uitstrekte 
tot door de NAVO te leveren luchtsteun. 
Er ontstond een conceptuele wirwar. In de 
praktijk zou de uiteindelijke consequentie  
van de veiligheidsgarantie aan de Safe 
Area’s het verdedigen daarvan kunnen 
zijn. Maar de kern van het mandaat was 
altijd al dat het niet ging om een geloof-
waardige militaire afschrikking en dus ook 
niet om een geloofwaardig vermogen om 
de enclaves militair te kunnen verdedigen. 
Het uitgangspunt was politieke afschrik-
king, to deter by presence. Men geloofde 
dat dit wel afdoende zou zijn. Indien een 
enclave toch werd aangevallen zou de 
aanwezigheid van VN- troepen de trigger  
moeten vormen voor luchtaanvallen. Voor-
waarde daarbij was dan overigens wel dat 
er geen situatie zou kunnen ontstaan die 
het uitvoeren van die luchtaanvallen dan 
weer zou kunnen blokkeren. Zoals bijvoor-
beeld een groot aantal gijzelnemingen. Of 
artilleriebeschietingen van civiele doelen, 
zowel in de enclave zelf als op een wille-
keurige andere plaats in het operatiege-
bied. Die luchtaanvallen moeten natuurlijk 
wel zo stevig zijn dat de tegenstander er 
van overtuigd is dat de schade die hij leidt 
groter zal zijn dan de winst die hij kan 
behalen. Meer dan alleen voor zelfbe-
scherming dus. Zoals bij elk afschrikkings-
concept zijn drie factoren doorslaggevend 
om succes te kunnen hebben. Allereerst 
moet je er de middelen voor hebben. Dat 
had de NAVO als bondgenootschap zeker. 
Ten tweede moet de tegenstander niet in 
staat zijn zich effectief te verdedigen. En 
tenslotte moet je geloofwaardig zijn. In 
die geloofwaardigheid zat nu ook precies 
het probleem. Of beter: in het ontbreken 
daarvan. Door het peacekeeping-concept 
en de daaraan gerelateerde opstelling op 
de grond was het nemen van gijzelaars 
buitengewoon eenvoudig. Er was ook al 
gebleken dat dit voor de strijdende par-
tijen bijzonder effectief was om andere 
luchtaanvallen dan CAS bij onmiddellijk 
levensgevaar te voorkomen of te laten op-
houden. Want troepenleverende landen  
waren niet bereid levens van hun peace-
keepers op de grond in gevaar te bren-
gen door een door anderen geforceerde 
overgang van peacekeeping naar peace-
enforcing. Bovendien zou het altijd om 
NAVO-operaties ter ondersteuning van de 
VN gaan. Waarbij de VN dus in samen-

spraak met de NAVO zeggenschap zou-
den hebben over de soort operaties die 
de NAVO uit zou voeren. Luchtaanvallen 
die verder gingen dan CAS ter zelfverdedi-
ging zouden wat de VN betreft altijd een 
aanzienlijke verruiming van het bestaande 
mandaat vragen, en het blijft zeer de vraag 
in hoeverre alle permanente leden van de 
Veiligheidsraad daarmee akkoord zouden 
gaan. 

Zowel declaratoir als feitelijk werden re-
gelmatig grotere woorden gebruikt dan de 
praktijk liet of kon laten zien. De termen 
Protection Force en Safe Area suggereer-
den meer dan kon worden waargemaakt. 
De aanwezigheid van luchtstrijdkrachten 
en de manier waarop daarover werd ge-
sproken deed dat evenzeer, gelet op de 
inzetbeperkingen van het mandaat en de 
van kracht zijnde instructies. Maar voor 
een effectieve verdediging waren zowel 
concept als beschikbare middelen absoluut 
ontoereikend. De bluf van deterrence by 
presence kon niet worden waargemaakt. 
Er waren geen gezamenlijk overeengeko-
men politieke doelstellingen en een daarop 

De Franse luitenant-generaal Bernard Janvier die in 1995 het bevel voerde over UNPROFOR. 
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opleverde. Op 19 mei 1995 vond, we-
derom in Nederland, en op initiatief van 
de Nederlandse CDS, (daarin gesteund 
door minister Voorhoeve), nog eens een 
dergelijke bijeenkomst plaats. Deze keer 
van NAVO-landen. Ook nu bleek het uit-
eindelijke resultaat teleurstellend te zijn. 
Wel werd bij deze besprekingen een be-
langrijke basis gelegd voor de uiteindelijke 
oprichting van de Rapid Reaction Force 
(RRF). Een wijs besluit, maar helaas was 
deze eenheid pas enige tijd na de val van 
Srebrenica operationeel7. Net als bij som-
mige vormen van CAS kun je je overigens 
afvragen of dit besluit wel past binnen 
een peacekeeping-concept. Het zoveel-
ste bewijs van de heersende conceptuele 
verwarring. Ook bij de VN waren er de 
nodige initiatieven. Op 12 mei 1995 vond 
in Parijs een bespreking plaats tussen de 
Secretaris-Generaal van de VN, Boutros-
Ghali, diens vertegenwoordiger Akashi, en 
de Force Commander, Janvier. Op 16 mei 
hield Boutros-Ghali een briefing voor de 
Veiligheidsraad. Op 24 mei, dus na de bij-
eenkomst van CDS’n, werd de Veiligheids-
raad gebriefed door Janvier. In grote lijnen 
werden bij deze bijeenkomsten een vijftal 
scenario’s voor de toekomst behandeld. 
Ten eerste het voortzetten van de be-
staande situatie. Dat had alleen zin indien 
het vredesproces, en deze keer met succes, 
nieuw leven zou worden ingeblazen. De 
kans daarop werd niet erg groot geacht en 
dus werd dit scenario ook wel het ’door-
modderscenario’ genoemd. Ten tweede 
het versterken van UNPROFOR en een 
grotere rol voor het luchtwapen. Het was 
maar de vraag of partijen in zouden stem-
men met een aanvoer van versterkingen. 
In december was bovendien al gebleken 
dat de bereidheid ontbrak om meer eenhe-
den en middelen ter beschikking te stellen. 
Bovendien was er het gevaar van escalatie, 
en er was geen politieke bereidheid om het 
risico van een complete oorlog te lopen. 
De derde optie was het beperken van het 
mandaat. Dat impliceerde dat alle eenhe-
den zouden worden teruggetrokken en 
dat de VN zich zouden beperken tot het 
verlenen van humanitaire hulp. De vierde 
optie ging uit van hergroepering van de 
eenheden waardoor de kwetsbaarheid op 
de grond verminderd zou worden. Dat im-
pliceerde het terugtrekken van eenheden 
uit onverdedigbare gebieden, en dus ook 
uit de enclaves Srebrenica, Zepa en Go-
razde. Vervolgens hergroepering van deze 
eenheden en aanpassing van het mandaat. 
Door een verminderde kwetsbaarheid kon 
een beter evenwicht worden bereikt tus-
sen de grond- en de luchtcomponent. 
Daardoor werd een eind gemaakt aan 

het bestaande doormodderen en konden 
nieuwe kansen ontstaan. De laatste op-
tie was een volledige militaire interventie. 
Aangezien de bereidheid daartoe ontbrak 
was die echter vooral theoretisch van aard. 
Militairen hadden over het algemeen een 
voorkeur voor de vierde optie. De meeste 
politici vonden het verlaten van de encla-
ves echter onbespreekbaar. Dat gold ook 
voor het Nederlandse Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Zowel de CDS’en als de 
operationele VN-commandanten vroegen 
om politieke richtlijnen op zo kort mogelij-
ke termijn. Daar kwam het echter niet van. 
Er was sprake van een politiek-strategische 
impasse op het hoogste niveau. Als gevolg 
daarvan bleek een nieuwe afstemming tus-
sen politieke wensen en militaire mogelijk-
heden niet te realiseren.

Commandostructuur, bevel-
voering en luchtaanvallen 
De tegenstrijdigheid in het concept kwam 
ook naar voren in de verschillen in benade-
ring van het conflict. Waar de landen die 
grondtroepen leverden rekening hielden 
(en ook moesten houden) met de risico’s 
voor hun militairen indien het conflict zou 
escaleren naar een geweldsniveau dat 
peacekeeping te boven zou gaan, voel-
den landen die geen eigen mensen op de 
grond hadden zich veel vrijer in de keuze 
van de opties die ter beschikking stonden 
ingeval partijen zich niet aan de afspraken 
hielden. De meeste Europese landen had-
den dan ook een andere benadering dan 
de VS. Waar de Europeanen vooral wilden  
handelen volgens de lijn van de VN, waren 
de Amerikanen veelal de mening toege-
daan dat je een vredesregeling af moest 
dwingen, en dat het de voorkeur ver-
diende dat zoiets in NAVO-verband zou 
gebeuren. Zonder dat daar dan overigens 
Amerikaanse grondtroepen voor ter be-
schikking kwamen. Zij beperkten zich tot 
een bijdrage met luchtstrijdkrachten. Wel 
was er een toezegging van president Clin-
ton dat ingeval van een door de NAVO uit 
te voeren evacuatie van VN-eenheden de 
VS uitsluitend daarvoor grondtroepen ter 
beschikking zouden stellen. Die tegenstel-
ling werd ook weerspiegeld in de voor de 
operaties vastgestelde commandovoering. 
Zoals altijd behield ieder land het Full 
Command over de zelf ter beschikking ge-
stelde troepen8. Daarvan afgeleid was een 
gedefinieerd niveau van commandovoe-
ring overgedragen (transfer of authority,  
TOA) aan VN of NAVO. Voor de Neder-
landse grondeenheden gold dat zij onder 
Operational Control van de VN waren 
gesteld. Na TOA konden de eenheden 
worden ingezet voor het afgesproken doel, 

waarbij de Rules of Engagement (ROES) 
van de VN van kracht waren. Landen kon-
den daar eventueel wel uitzonderingen 
of aanvullingen op aanvragen. Operatio-
neel werden de eenheden vervolgens 
aangestuurd door de operationele VN-
commandanten. Logistiek en administra-
tieve verantwoordelijkheden bleven een 
nationale aangelegenheid. We moeten ons 
echter realiseren dat de troepenleverende 
landen zelf niet in oorlog waren. Nationale 
politici moesten voortdurend verantwoor-
ding afleggen in hun parlement, ook waar 
het de inzet van eenheden betrof die zij 
onder het commando van een internati-
onale commandant hadden gesteld. De 
risico’s voor het personeel kreeg daarbij 
ruim aandacht. Betrouwbare en tijdige in-
formatie op nationaal niveau bleef dan ook 
essentieel. Het is ook heel begrijpelijk dat 
men bij de TOA niet verder ging dan Ope-
rational Control. Hoewel het er voor de 
commandant ter plekke bepaald niet een-
voudiger door werd. Om met deze natio-
nale aspecten rekening te kunnen houden 
werd op de verschillende hoofdkwartieren 
of in ieder geval binnen het relevante ope-
ratiegebied vaak een national representa-
tive geplaatst. Over het algemeen was dat 
de hoogste officier met die nationaliteit9. 
Bijna altijd vervulde hij in de eerste plaats 
een functie binnen de UNPF of UNPRO-
FOR. Daarnaast was hij dan belast met het 
uitdragen van de nationale standpunten en 
het monitoren van de opdrachten en ope-
raties van de VN voor zover die van belang 
waren voor het land dat hij vertegenwoor-
digde. Het spreekt uiteraard voor zich dat 
er weleens sprake was van tegenstrijdige 
belangen en dat betrokken officier dan een 
loyaliteitsprobleem kon krijgen. De open-
heid waarmee nationale standpunten naar 
voren werden gebracht, was lang niet al-
tijd vanzelfsprekend. Sommigen van ons 
hebben het regelmatig meegemaakt dat 
hen tijdens een bezoek werd verzocht de 
kamer even te verlaten omdat de nationale 
telefoon op het bureau van de gastheer 
overging. Dat verzoek gold dan meestal 
niet voor andere aanwezigen van dezelfde 
nationaliteit als die van de gastheer, en het 
werd ook zelden of nooit gedaan als een 
van de andere telefoons overging. 

De definities over commandovoering, zoals 
vermeld in de lijst aan het einde van het 
artikel, zijn afkomstig van de NAVO. De 
definities die de VN in de praktijk hanteer-
de waren soms weliswaar iets afwijkend 
verwoord, maar in betekenis identiek. Ei-
genlijk kent de VN een dergelijk systeem 
echter niet. Pogingen het in te voeren wer-
den door niet-NAVO-landen geblokkeerd. 
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de CDS zich altijd op het standpunt heeft 
gesteld dat de bataljonscommandant de 
luchtsteun moest kunnen aanvragen die 
hij nodig achtte. Maar uiteindelijk zijn het 
natuurlijk de operationele commandanten 
in het theater die bepalen wat er gebeurt. 
Dat moet passen binnen hun verantwoor-
delijkheden. Minister Voorhoeve nam dit 
standpunt over. Toen de enclave eenmaal 
was gevallen kon het bataljon zijn missie 
niet meer uitvoeren. Logischerwijs leidde 
deze nieuwe situatie tot een heroverwe-
ging van de in te zetten middelen, waar-
onder ook de inzet van luchtstrijdkrachten. 
Dat was nu, wat Nederland betreft, niet 
meer aan de orde. Hoewel de VN soms 
dus direct betrokken landen vroeg naar 
hun standpunt betekende dat niet dat het 
ook automatisch werd overgenomen. Bin-
nen de VN- commandolijn werd een eigen 
afweging gemaakt, waarbij het peace-
keeping concept, inclusief de opgedragen 
veiligheid van de eigen eenheden, beper-
kingen inhielden voor de inzet van het 
luchtwapen. Dat resulteerde uiteindelijk in 
een terughoudende opstelling waar het de 
inzet van luchtstrijdkrachten betrof. Dat de 
eerder aangehaalde veelheid aan nog niet 
voldoende uitgewerkte strategische her-
oriëntaties en doctrinaire en conceptuele 
veranderingen daarbij eerder verstorend 
waren dan dat zij hulp boden bij het zoe-
ken naar oplossingen lijkt mij duidelijk.

Overigens ben ik ervan overtuigd dat mas-
sale luchtsteun de val van de enclave wel-
licht had kunnen vertragen, maar die val 
uiteindelijk niet had kunnen voorkomen. 
Daarvoor was het te eenvoudig de bur-
gerbevolking met artillerie of mortieren te 
beschieten of simpelweg de bevoorrading 
naar de enclave af te knijpen. De VN zou 
zo uiteindelijk worden opgezadeld met gi-
gantische logistieke en vooral humanitaire 
problemen. Maar uitstel had wel tijdwinst 
opgeleverd en daardoor wellicht meer mo-
gelijkheden geboden om de burgerbevol-
king in veiligheid te brengen. Hoe moeilijk 
dat ook zou zijn, mede gelet op de weige-
ring van meerdere partijen daar hun mede-
werking aan te verlenen, zoals bij eerdere 
pogingen al was gebleken. En wellicht zou 
er dan toch een reactie van de internatio-
nale gemeenschap op volgen waarbij wel 
voldoende grondtroepen ter beschikking 
zouden worden gesteld om in samenwer-
king met luchtstrijdkrachten en een dan 
wel operationele RRF een wapenstilstand 
af te dwingen. Het peacekeeping-mandaat 
had dan wel een peace enforcement-man-
daat moeten worden. Dat zou overigens 
weer de nodige tijd kosten, en het lijkt niet 
erg waarschijnlijk dat die tijd er ook zou 

En dus kwam het erop neer dat de lidsta-
ten die troepen ter beschikking van de VN 
stelden zelf de voorwaarden bepaalden 
waaronder zij dat deden. Niet echt bevor-
derlijk voor de noodzakelijke eenheid van 
opvatting op het gebied van de comman-
dovoering (unity of command). En bepaald 
geen garantie om misverstanden uit te 
sluiten in situaties waar de factor tijd een 
belangrijke rol speelt. We moeten ons ech-
ter wel realiseren dat deze definities al in 
het begin van de tachtiger jaren waren ge-
formuleerd. Ze waren zonder meer prima 
bruikbaar in het kader van de collective 
defence taak waar de NAVO zich ten tijde 
van de Koude Oorlog op voorbereidde. Bij 
een aanval door het Warschaupact lagen 
de zaken immers duidelijk en waren de 
belangen van de lidstaten, zeker in de con-
ventionele fase, vrijwel identiek. Nationale 
voorbehouden en uitzonderingsbepalingen 
waren dan niet aan de orde. In de nieuwe 
veiligheidssituatie en bij het soort operaties 
dat nu werd uitgevoerd, lag dat duidelijk 
anders. Structuur en definities waren daar 
niet op aangepast. 

De al zo vaak besproken dubbele sleutel 
bij besluitvorming over de inzet van lucht-
strijdkrachten10 was bepaald geen duide-
lijke afspiegeling van de noodzaak tot 
eenheid van commandovoering. In feite 
was er zelfs sprake van meerdere dubbele  
sleutels. Ten eerste uiteraard tussen de VN 
en de NAVO. Ten tweede binnen de VN 
tussen de militaire commandanten en de 
civiele VN-lijn. En tenslotte, gegeven het 
voorbehoud dat individuele troepenleve-
rende landen konden maken, kun je op 
zijn minst stellen dat die individuele landen 
in ieder geval het omdraaien van de sleu-
tel konden beïnvloeden. De verkenning 
van het NIOD met betrekking tot de inzet 
van het luchtwapen is een aanvulling op 
Hoofdstuk 2 van Deel III (Band II) van het  
eerste rapport, getiteld ’Het Luchtwapen: 
Close Air Support en Air Strikes’. En, ge-
geven de opdracht, komt ongetwijfeld ook 
de belofte van de toenmalige Secretaris-
Generaal van de VN dat ’air power would 
be used, if necessary, in self defense’ daar-
bij weer aan de orde. Ook hier een paar 
opmerkingen. Met air power wordt over 
het algemeen gedoeld op alle mogelijke 
manieren van inzet voor het luchtwapen. 
Dus zowel strategische als tactische inzet, 
zowel counter air als air support. Afhan-
kelijk van het niveau waarop je denkt (bij-
voorbeeld strategisch of tactisch) kun je 
het begrip self defence dan verschillend  
interpreteren. Zo kunnen Offensive Coun-
ter Air operaties als reactie op een lucht-
offensief van de ander op strategisch 

niveau nog steeds als onderdeel van de 
verdediging worden beschouwd. Als je dat 
allemaal onvoldoende definieert is het ri-
sico van misverstanden levensgroot. Deze 
keer zou het vanaf het begin voor ieder-
een duidelijk kunnen zijn dat het vooral 
om air support zou gaan. En dan met 
name om het soort CAS-operaties dat al 
eerder in dit artikel is genoemd. Counter 
air, inclusief SEAD-operaties (suppression 
of enemy air defences), stond ten dienste 
van air support. Maar in de praktijk bleek 
die duidelijkheid toch niet altijd bij ieder-
een aanwezig te zijn. En dat is aanleiding 
geweest tot hardnekkige misverstanden. 
Overigens: ook de definities met betrek-
king tot het luchtwapen waren nog uit de 
tijd van de Koude Oorlog en niet toege-
sneden op de andere eisen zoals die nu 
aan de orde waren. Dat de VN dus allerlei 
aanvullende bepalingen over het gebruik 
van luchtstrijdkrachten invoerden, was 
volstrekt begrijpelijk. Ook al kwamen ze 
de duidelijkheid vaak niet ten goede. Een 
mooi voorbeeld is het begrip strike. In de 
NATO Glossary of Terms and Definitions11 
staat het zodanig gedefinieerd dat er elke 
aanval onder kan worden verstaan. De de-
finitie discrimineert niet en voegt dan ook 
helemaal niets toe aan een beter begrip. 
Het kan dan alleen maar tot misverstanden 
leiden12. Feitelijk waren de termen Tactical 
Air Support en Air Interdiction en de daar-
mee samenhangende uitwerking in termen 
van doelen, coördinatie en benodigde tijd 
voldoende geweest om duidelijkheid te 
scheppen. Als daar dan ook nog het be-
grip Battlefield Air Interdiction aan was 
toegevoegd en dat was gekoppeld aan het 
optreden binnen een altijd rondom safe 
area’s in te stellen Exclusion Zone, dan wa-
ren naar mijn vaste overtuiging veel mis-
verstanden voorkomen. Dat had wellicht 
kunnen leiden tot een wél goed doordacht 
concept waarbij het optreden in de lucht 
en op de grond beter op elkaar afgestemd 
hadden kunnen worden. Simpelweg om-
dat iedereen dan een beter begrip van het 
totaalbeeld zou kunnen hebben en een 
eenduidige communicatie beter mogelijk 
werd. Waardoor je overigens ook weer op 
een andere manier over delegatie van be-
voegdheden had kunnen gaan nadenken 
en wellicht tijdwinst had kunnen boeken 
op de momenten dat het er echt op aan-
kwam. 

Nu was er vaak overleg nodig. Tijdens de 
confrontatie in Srebrenica heeft de VN 
ook aan Nederland gevraagd hoe men 
dacht over de inzet van het luchtwapen. 
Daar zijn op het Ministerie van Defensie 
stevige discussies over gevoerd, waarbij 
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zijn. Ondanks de ontwikkeling van NAVO-
plannen om eenheden ter beschikking te 
stellen voor een evacuatie van de oostelij-
ke enclaves was het eigenlijk gewoon al te 
laat. En dat niet alleen. Uiteindelijk waren 
de betrokken landen in de bestaande  
situatie niet bereid een oorlog te voeren 
om de enclaves te redden. 

Ter afsluiting 
In dit artikel heb ik willen aangeven hoe 
ik nu, zoveel jaar later, terugdenk aan de 
ontwikkelingen toen. Als net aangetreden 
Souschef (tegenwoordig directeur) Opera-
tiën van de Defensiestaf en leider van het 
DCBC, (tegenwoordig Defensie Operatie 
Centrum, DOC) werd ik vrijwel onmiddel-
lijk geconfronteerd met gijzelingen van 
grote aantallen VN-waarnemers, en vrij 
kort daarna met de val van Srebrenica. 
Het waren gebeurtenissen waarbij velen 
hun leven verloren en die diep ingrepen 
in het leven van vele anderen. Het is dan 
ook goed dat we deze episode niet ver-
geten, dat daar de nodige aandacht voor 
blijft bestaan, en dat we de juiste lessen 
trekken uit deze zo onfortuinlijk verlopen 

operatie. Maar soms heb ik weleens de in-
druk dat men in het publieke en politieke 
debat eerder op zoek is naar schuldigen 
dan naar verklaringen en analyses. Dat 
men elementen wil uitlichten en uitvergro-
ten om het beeld helder te krijgen, terwijl 
daardoor juist de noodzakelijke nuance 
verdwijnt. Dat doet geen recht aan de 
feitelijke geschiedenis en vertekent juist 
het beeld. Daar kan ik me niet zo goed bij 
neerleggen. Daarom wil ik aangeven dat 
er meer aan de hand was, en dat allerlei 
omstandigheden van invloed zijn geweest 
op de totstandkoming en het verloop van 
deze missie. Omstandigheden waarbij lang 
niet altijd op voorhand ook duidelijk was 
hoe deze onderling met elkaar verband 
hielden. Omstandigheden ook waar Ne-
derland niet aan gewend was. Wellicht is 
er sprake geweest van een overvloed aan 
idealisme en een tekort aan realisme. Dat 
men te graag hoe dan ook wilde helpen, 
wat wilde doen, en onvoldoende heeft 
onderkend wat er allemaal kan gebeuren 
indien een conflict zoals in het voormalig 
Joegoslavië zo ontspoort. Dat daarbij ook 
wel de eigen hand werd overspeeld. Maar 

dat alles gold ook voor tenminste een aan-
tal andere landen. En zeker ook voor orga-
nisaties als de toenmalige VN, en ja, ook 
voor de NAVO en de EEG. 

Er is zonder twijfel ook sprake geweest van 
hele andere achtergronden, oorzaken of 
motieven. Een te optimistische kijk op de 
mogelijkheden oplossingen te vinden voor 
gewapende conflicten, een te groot ver-
trouwen in het eigen kunnen, een onvol-
doende afstemming van politieke wensen 
en militaire mogelijkheden, een overschat-
ting van het effect van militaire capacitei-
ten, onvoldoende kennis van wat militair 
wel en niet kon en hoe militaire middelen 
moeten worden ingezet, onvoldoende 
begrip voor politieke omstandigheden en 
mogelijkheden, het ontbreken van de wil 
om voldoende en de juiste middelen ter 
beschikking te stellen, onvoldoende co-
hesie binnen internationale organisaties, 
concurrentie tussen die organisaties, maar 
zeker ook daarbinnen, onderlinge concur-
rentie tussen landen met betrekking tot 
zaken die niets met de oplossing van het 
conflict te maken hadden maar daar wel 

Een VN-observatiepost. Bron: VN-fotoarchief
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lang overheersend geweest voor ons vei-
ligheidsdenken dat we er niet aan gewend 
waren in een multipolaire wereld met con-
flicten om te gaan. Voor wat betreft de 
operaties op de Balkan leidde dat tot een 
peacekeeping concept waarbij de praktijk 
uitwees dat er nooit sprake was van alleen 
maar peacekeeping. Dit gebaseerd op een 
beperkte strategische gedachtegang waar-
bij nooit is geaccepteerd dat een volledig 
uit de hand gelopen peacekeeping opera-
tie zo ver kan escaleren dat het uiteindelijk 
resulteert in een oorlog. Dat betekent dus 
dat je ook bij een peacekeeping operatie 
er altijd voor moet zorgen dat je beschikt 
over voldoende middelen om onder alle 
omstandigheden escalatiedominantie zeker 
te stellen. De reeds eerder aangehaalde 
veelheid aan ontwikkelingen op strategisch 
en conceptueel gebied waren nog onvol-
doende ontwikkeld om leidend te kunnen 
zijn in de ontwikkeling van een op deze 
specifieke situatie toegesneden politieke en 
militaire strategie, en dus al helemaal niet 
voldoende uitgewerkt in praktische zaken 
als afspraken op het gebied van de com-
mandovoering en definities van soorten 
militaire operaties. 

Uit de hele gang van zaken hebben zo-
wel politici, militairen, de wetenschap, de 
media als de maatschappij als geheel de 
nodige lessen geleerd. Hopelijk zijn dat 
de juiste lessen geweest, en gebruiken we 
die om ons denken en doen met betrek-
king tot het voorkomen en indien nodig 
beteugelen van conflicten te verbeteren. 
Zodat idealisme niet wordt vervangen door 
cynisme, eigenbelang, en isolationisme. 
Gegeven de huidige spanningen rondom 
Europa zou dat ons zeker niet helpen. Zelf 
heb ik mij altijd goed thuis gevoeld in een 
maatschappij en een krijgsmacht waarin 
idealisme en realisme samen konden gaan. 
Waarbij het realisme overigens de grens 
van het idealisme zou moeten bepalen. 
Dat lijkt me in ieder geval een belangrijke 
les die we niet mogen vergeten. Maar die 
we, zowel maatschappij als krijgsmacht, 
wel moeten gebruiken om onze verant-
woordelijkheid voor anderen, de respon-
sibility to protect, ook nu belangrijker te 
vinden dan alleen maar het eigenbelang 
van de staat en de mogelijkheden die 
te bevorderen en te verdedigen. Daarbij 
wens ik dat bij huidige en toekomstige cri-
ses alle betrokken instanties welgemeend 
samenwerken, oog hebben voor elkaars 
mogelijkheden en onmogelijkheden, elkaar 
aanvullen, ieder vanuit zijn eigen verant-
woordelijkheid, en zich niet verliezen in 
beschuldigingen achteraf waarbij de nuan-
ce uit het oog wordt verloren. 

van invloed op waren, onvoldoende anti-
cipatievermogen en slagvaardigheid en 
daardoor een te trage besluitvorming. En 
ongetwijfeld kan de lezer er nog wel een 
aantal noemen.

Uiteindelijk komt het erop neer dat een po-
litiek-militair concept alleen kans van slagen 
heeft als zowel de politieke als de militaire 
mogelijkheden en onmogelijkheden in be-
schouwing worden genomen en op elkaar 
worden afgestemd. Faal je politiek, dan faal 
je ook militair en omgekeerd. Helaas heeft 
die afweging onvoldoende aandacht gekre-
gen met alle gevolgen van dien. Hopelijk 
hebben we deze les goed geleerd en zeker-
gesteld dat dit in de toekomst niet meer zal 
gebeuren. In mijn ogen betekent dat ove-
rigens geenszins dat het concept van Safe 
Area’s nu maar voor eens en altijd moet 
worden opgedoekt. Wel dat de uitvoering 
ervan goed doordacht en afgestemd moet 
zijn. Dat is op zich niets nieuws. Het geldt 
voor elk concept. 

Ik ben begonnen met de vraag of het niet 
te eenvoudig is de oorzaak van het Sre-
brenica drama uitsluitend in de gang van 
zaken rondom de beschikbaarheid van 
inlichtingen en/of de inzet van luchtstrijd-
krachten te zoeken. Natuurlijk is het een 
goede zaak dat al dan niet vermeende 
nieuwe feiten en opvattingen worden on-
derzocht. Ik hoop echter duidelijk te heb-
ben gemaakt dat context en de invloed 
van allerlei andere factoren daarbij hun 
rol blijven spelen. Zoals ook in het eerste 
NIOD-rapport wel degelijk en buitenge-
woon grondig is gedaan. Helaas kreeg dat 
niet altijd de aandacht die het ook nu nog 
verdient.

Aan het eind van mijn verhaal wil ik nog 
een paar kanttekeningen plaatsen. Er wordt 
wel gezegd dat Mladic zo’n groot strateeg 
was. Maar dan wordt wel vergeten dat hij 
na de moordpartijen na de val van Srebr-
enica bij de internationale gemeenschap 
het laatste restje begrip voor de Bosnische 
Serven in één keer volledig verspeelde. In 
politiek- en militair-strategisch opzicht was 
Srebrenica voor de Serven geen overwin-
ning, maar een ernstige nederlaag. Het kan 
haast niet anders dan dat Mlladic niet zo 
had gehandeld indien hij de gevolgen van 
zijn revanchistische gretigheid had voor-
zien. Inschattingsfouten werden niet alleen 
gemaakt aan VN/NAVO-zijde. Nu kon de 
internationale gemeenschap de ogen niet 
meer sluiten voor wat er daadwerkelijk 
gebeurde en begrepen landen dat er echt 
anders moest worden opgetreden. Mede 
daardoor ontstond een andere situatie 

en kwam er zicht op een politieke rege-
ling. Ook werd voorkomen dat Gorazde 
volledig werd prijsgegeven. Dat neemt 
niet weg dat het kleine contingent nog 
in Gorazde aanwezige grondtroepen de 
observatieposten al had opgegeven en 
zich volledig had teruggetrokken op een 
centrale positie. Zepa, na Srebrenica en 
Gorazde de derde oostelijke enclave, was 
toen al door de Bosnische Serven inge-
nomen. Dat was zonder slag of stoot ge-
gaan, maar de omstandigheden waren wel 
degelijk anders dan in Srebrenica het geval 
was geweest. Nu bleken contacten tussen 
de verschillende organisaties en partijen 
wel tot de mogelijkheden te behoren en 
bestond, zeker ook als een logisch gevolg 
van het moorden in Srebrenica, veel meer 
aandacht voor het mogelijke lot van de 
burgerbevolking. In Srebrenica stond de 
toenmalige commandant van Dutchbat 
er in zijn contacten met Mladic nog hele-
maal alleen voor. Mladic weigerde toen 
nog pertinent een gesprek met anderen 
aan te gaan. Dat brengt mij tot nog een 
andere overweging. Sommigen beschou-
wen Nederland als medeschuldig aan de 
moordpartijen na de val van Srebrenica.  
In mijn opvattingen kan daar alleen sprake 
van zijn indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat ons land, wederom in 
alle redelijkheid, had kunnen vermoeden 
dat een dergelijke misdaad te verwachten  
was. Ik realiseer mij zeer goed dat ik niet 
bij alle besprekingen over Srebrenica aan-
wezig ben geweest. Maar zeker in Neder-
land was dat in de meeste gevallen wel 
zo. Daarnaast was ik over het algemeen 
verantwoordelijk voor het doorgeven van 
de opvattingen van het Ministerie van  
Defensie aan betrokken militaire functio-
narissen elders. En dus neem ik aan dat, 
als een dergelijk vermoeden had bestaan, 
ik ervan op de hoogte zou zijn geweest. 
Dat is echter nooit het geval geweest, tot 
het moment dat we hoorden dat Mladic  
de weerbare mannen wilde scheiden 
van de vrouwen en kinderen. Op dat 
moment werd, in opdracht van minister 
Voorhoeve, onmiddellijk doorgegeven dat 
daaraan geen enkele medewerking mocht 
worden verleend en het waar mogelijk 
moest worden voorkomen. Toen was de 
enclave echter al gevallen en bepaalde 
niet Dutchbat maar de Bosnische Serven 
wat er gebeurde. Overigens: ook vanuit 
de andere organisaties waarmee wij in het 
DCBC-contact hadden is mij nooit eerder 
gebleken dat een dergelijk vermoeden be-
stond. De operaties in voormalig Joegosla-
vië waren zowel wat betreft structuur als 
aanpak een noviteit. Het machtsevenwicht 
tussen Warschaupact en NAVO was zo 
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Eindnoten

1.   Voor een overzicht van de ontwikkeling van dit 

begrip zie bijvoorbeeld ’Break Through, from 

innovation to impact’, chapter 8. Voor het eerst 

gepubliceerd in 2014 door de zorg van de Owls 

Foundation. ISBN 978-90-8232208-0-0.

2.   Nederland leverde in NAVO-verband ook een 

bijdrage met jachtvliegtuigen en schepen.

3.   Overigens stelde de Secretaris-Generaal van de 

VN, Boutros Boutros-Ghali, zich aan het begin 

van de bemoeienis met het Joegoslavische con-

flict op het standpunt dat Joegoslavië zich niet 

leende voor een peacekeeping operatie. Het was 

daar immers gewoon oorlog zonder zicht op een 

politieke oplossing. De internationale politiek, 

en ook Nederland, dachten daar anders over zo 

bleek al snel.

4.   Zie www.un.org/en/peacekeeping/operations/

peacekeeping.shtml

5.   Een aantal in het kader van dit artikel relevante 

definities van operaties van luchtstrijdkrachten 

zijn opgenomen aan het eind van dit artikel.

6.   CAS is de vorm van luchtoperaties die het meest 

is verbonden met de operaties op de grond 

zoals die op dat moment plaatsvinden. Zie ook 

de definities aan het eind van dit artikel. Waar 

voor andere vormen van luchtoperaties over 

het algemeen eigen operationele doelstellingen 

worden geformuleerd, zal de operationele doel-

stelling voor CAS altijd direct zijn verbonden met 

de doelstelling van de grondeenheid die wordt 

ondersteund. De grondcommandant beschouwt 

CAS dan ook wel als een bijzondere vorm van 

artillerie.

7.   Nederland was uiteindelijk een van de drie deel-

nemende landen aan deze RRF, met doelopspo-

ringsapparatuur van de Koninklijke Landmacht en 

een mortiercompagnie van het Korps Mariniers. 

De andere twee landen waren het Verenigd 

Koninklijk en Frankrijk.

Enige definities (eindnoot 13)
Full command: The military authority and 
responsibility of a superior officer to issue  
orders to subordinates. It covers every 
aspect of military operations and admin-
istration and exists only within national 
services. The term command, as used 
internationally, implies a lesser degree of 
authority than when it is used in a purely 
national sense. It follows that no NATO 
commander has full command over the 
forces that are assigned to him. This is be-
cause nations, in assigning forces to NATO 
assign only operational command or oper-
ational control.
Operational command: The authority 
granted to a commander to assign mis-
sions or tasks to subordinate commanders, 
to deploy units, to reassign forces, and to 
retain or delegate operational and/or tac-
tical control as may be deemed necessary. 
It does not of itself include responsibility 
for administration or logistics. May also 
be used to denote the forces assigned to a 
commander.
Operational control: The authority del-
egated to a commander to direct forces 
assigned so that the commander may ac-
complish specific missions or tasks which 
are usually limited by function, time or 
location; to deploy units concerned; and 
to retain or assign tactical control to those 
units. It does not include authority to as-
sign separate employment of components 
of the units concerned. Neither does it, 
of itself, include administrative or logistic 
control.
Strike: an attack which is intended to in-
flict damage on, seize or destroy an ob-
jective.
Counter Air Operation: an air operation 
directed against the enemy’s air offensive 
and defensive capability in order to attain 
and maintain a desired degree of air su-
periority.
Suppression of Enemy Air Defences: that 
activity which neutralizes, destroys or 
temporarily degrades enemy air defences 
in a specific area by physical attack and/or 
electronic warfare.
Air support: all forms of support given by 
air forces on land or sea.
Tactical air support: air operations carried 
out in coordination with surface force and 
which directly assist land or maritime op-
erations.
Preplanned air support: air support in ac-
cordance with a programme, plannedin 
advance of operations.
Indirect air support: support given to land 
or sea forces by air action against objec-
tives other than enemy forces engaged in 
tactical battle. It includes the gaining and 

8.   In dit kader relevante definities van de verschil-

lende vormen van commandovoering zijn aan het 

eind van dit artikel opgenomen.

9.   V.w.b. Nederland werd dit op een iets andere 

wijze ingevuld, waarbij de informatievoorziening 

vaak op ad-hoc basis werd georganiseerd zodra 

zich daadwerkelijk iets belangrijks voordeed. Met 

ingang van de IFOR-operatie werd een aparte 

regeling getroffen.

10.  Hierbij werd de uiteindelijke beslissingsbevoegd-

heid neergelegd bij tenminste twee verschillende 

personen en/of instanties die het dan met elkaar 

eens moesten zijn. Bijvoorbeeld VN en NAVO 

of politiek (eind-)verantwoordelijke en militair 

(eind-)verantwoordelijke. Volstrekt strijdig met 

de militaire principes van eenheid van comman-

dovoering en bovendien over het algemeen zeer 

tijdrovend.

11.  Er is gebruik gemaakt van de uitgave uit 1995.

12.  In het dagelijkse spraakgebruik binnen lucht-

strijdkrachten werden overigens (los van Deny 

Flight) onder strike operaties vaak ook tactische 

nucleaire operaties begrepen.

13.  Tenzij anders aangegeven, zijn de definities 

overgenomen uit de NATO Glossary of Terms 

and Definitions zoals die in 1995 van kracht 

was. V.w.b. de levels of command waren de 

VN-definities hiermee in lijn. V.w.b. de luchtope-

raties werden door de VN allerlei aanvullende 

bepalingen uitgegeven die de duidelijkheid veelal 

niet ten goede kwamen. Zie ook Hoofdstuk 2 van 

Deel III (Band II) van het NIOD-rapport.

maintaining of air superiority, interdiction 
and harassing.
Air interdiction: air operations conducted 
to destroy, neutralize or delay the enemy’s 
military potential before it can be brought 
to bear effectively against friendly forces at 
such distance from friendly forces that de-
tailed integration of each air mission with 
the fire and movement of friendly forces is 
not required.
Close air support: air action against hos-
tile targets which are in close proximity to 
friendly forces and which require detailed 
integration of each air mission with the fire 
and movement of those forces.
Battlefield air interdiction: is een term die 
niet voorkomt in de NATO Glossary. Hij 
wordt vaak gebruikt om operaties aan te 
duiden die tussen close air support en in-

terdiction in zitten: ‘air attacks that tend 
to affect ground combat in hours or days, 
as opposed to close air support which has 
an immediate benefit for friendly forces in 
direct contact with the enemy’ (overge-
nomen uit Airland Battle Doctrine).
Call mission: a type of air support mission 
which is not requested sufficiently in ad-
vance of the desired time of execution to 
permit detailed planning and briefing of 
pilots prior to take off. Aircraft scheduled 
for this type of mission are on air, ground 
or carrier alert, and are armed with a pre-
scribed load.
Immediate air support: air support to meet 
specific requests which arise during the 
course of a battle and which by their na-
ture cannot be planned in advance.


