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INLEIDING
Op woensdagavond 24 maart 1999 stegen zes Nederlandse F-16s op vanaf de
Italiaanse luchtmachtbasis Amendola. Het was de start van een militaire campagne
van de NAVO tegen het regime van Slobodan Milošević, de president van
Joegoslavië. Voor het eerst in vijftig jaar namen Nederlandse militairen deel aan een
oorlog in Europa. Bovendien was het de allereerste keer sinds de totstandkoming
van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 dat Nederland de soevereiniteit van
een ander land schond, zonder dat daar een internationaal geschil aan vooraf ging.
Hoe is het mogelijk dat het eens zo neutrale Nederland, aan de vooravond van de
21e eeuw overging tot het bombarderen van een andere soevereine staat?
De Nederlandse militaire campagne in Kosovo lijkt echter geen op zichzelf
staande gebeurtenis. Het lijkt eerder een nieuwe stap in het steeds agressiever
wordende buitenlandbeleid van Nederland. Maar waarom koos Nederland er nu
voor om de Albanezen in Joegoslavië te hulp te schieten? Er waren immers tal van
gelijksoortige en schrijnendere situaties in de wereld, waar Nederland zich niet
druk over maakte. Nederland had ook de Koerden in Turkije te hulp kunnen
schieten, of de Tsjetsjenen in Rusland waar de dodenaantallen een duizendvoud van
die in Kosovo betrof.
De centrale probleemstelling in deze scriptie zal zijn: hoe kwam het dat
Nederland in 1998 en 1999 koos voor een actieve interventiepolitiek in de Servische
provincie Kosovo? Er zijn een aantal redenen waarom deze vraag relevant is. De
eerste is dat het conflict van Kosovo nog steeds niet is opgelost, zelfs niet nu het
recentelijk haar onafhankelijkheid heeft verklaard. Ook dreigt de Kosovointerventie een precedent te worden voor toekomstig buitenlandbeleid. Dat is een
extra reden om deze interventie nog eens van A tot Z te bestuderen. Want maakte
Nederland wel de juiste keuze toen ze besloot deel te nemen aan de NAVO-missie en
klopten de veronderstellingen waarop deze beslissing gebaseerd was? Hebben de
Nederlandse leiders zich kritiekloos laten meeslepen door haar NAVObondgenoten? Allemaal vragen die ik in de slagschaduw van mijn centrale
probleemstelling zal proberen te beantwoorden.
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Ik zal mijn scriptie beginnen met een overzicht van het buitenlands beleid
dat Nederland heeft gevoerd tot aan 1998, zodat de lezer het Nederlands beleid ten
aanzien van Kosovo in een context kan plaatsen. Daarna zal ik dieper ingaan op de
geschiedenis en mythevorming die een centrale rol speelde in de totstandkoming
van het Kosovo-conflict. In het derde hoofdstuk ga ik in op hoe het conflict
escaleerde en hoe de internationale gemeenschap daar op reageerde. Mijn
bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de handelswijze van de NAVO. Uiteindelijk
zal ik dan genoeg contextuele informatie hebben verzameld om dieper in te kunnen
gaan op de vraag waarom Nederland koos voor een actieve interventiepolitiek in
Kosovo en uiteindelijk besloot deel te nemen aan NAVO-Operatie Allied Force.
Ten slotte wil ik nog een speciaal woord van dank richten aan NRC-journalist
Coen van Zwol, Prof. Dr. Raymond Detrez van de Universiteit van Gent en mijn
scriptiebegeleider Prof. Dr. Hellema voor de geboden hulp bij het schrijven van mijn
scriptie.
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1. HET BUITENLANDBELEID VAN NEDERLAND
1.1 NEUTRAAL NEDERLAND
Wanneer men de geschiedenis van de buitenlandse politiek van Nederland overziet,
valt het op dat Nederland voor een groot gedeelte van haar bestaan een beleid van
internationale afzijdigheid heeft gehandhaafd. Dit heeft vele historici zoals Boogman
overtuigt dat er sprake is van een traditie die als een rode draad door de
Nederlandse geschiedenis loopt. Volgens Boogman kreeg deze zogenaamde
‘Hollandse traditie’ gestalte rond 1620.1 Op dat moment was Johan van
Oldenbarnevelt de meest invloedrijke persoon op het terrein van de buitenlandse
politiek. Van Oldenbarnevelt was van mening dat de Nederlandse Republiek en haar
handelsbelangen de meeste baat bij vrede hadden. Boogman beweert dat deze
opvattingen afkomstig zijn uit het “typisch maritiem-commerciele en anticontinentale milieu”.2 Aanhangers van de opvattingen van Van Oldenbarnevelt
opperden zelfs om Nederland te verkleinen of om simpelweg een enorme gracht te
bouwen ten oosten van Utrecht, zodat ook Holland voortaan een eiland zoals
Engeland zou zijn.3
De meer continentale - op Europa gerichte – visie binnen Nederland werd
vooral vertegenwoordigd door het huis der Oranjes. De Oranjes waren minder
geïnteresseerd in de overzeese koloniën en veel meer in het behoud van de
Republiek op het Europese continent. Zo weigerden de Oranjes in eerste instantie
vrede te sluiten met de Spaanse koning in 1648 en werd door stadhouder Willem III
(1650-1702) actief deelgenomen aan anti-Franse militaire coalities.4 Na de Vrede
van Utrecht (1713) zou de Republiek niet langer een grote Europese mogendheid

1

J.C. Boogman, ‘Achtergronden, tendenties en tradities van het buitenlands beleid van Nederland
(eind zestiende eeuw – 1940)’ in: E.H. van der Beugel e.a., Nederlands buitenlandse politiek. Heden en
verleden (Baarn 1978) 10.
2 Boogman, 11.
3 Ibidem, 11-13.
4 Duco Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland (Zeist 1995) 23-25; Boogman, 15.
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zijn en werd er teruggevallen op het ‘Oud systeem’.5 In dit systeem werd getracht
goede betrekkingen te onderhouden met zeemogendheid Engeland en voor
conflicten op het vasteland van Europa zou steun worden gezocht bij de
Oostenrijkse keizer. Nadat Frankrijk en Oostenrijk in 1756 echter bondgenoten
werden, restte Nederland niets anders dan het voeren van neutraliteitspolitiek.6 De
Oostenrijkse Keizer werd niet meer gesteund en Nederland zocht weer enige
toenadering met Engeland.7 De Republiek bleef echter zoeken naar de juiste
bondgenoot, want ze veranderde haar bondgenootschap binnen twee decennia van
Engeland, naar Frankrijk en weer naar Engeland.8
Na jaren van oorlog kwam in 1814 eindelijk een einde aan de Franse
hegemonie over Europa. Op het befaamde Congres van Wenen werd op aandringen
van Engeland door de grote Europese mogendheden besloten om een nieuw en
sterk koninkrijk te stichten ten noorden van Frankrijk.9 Dit Koninkrijk der
Nederlanden omvatte tevens België en Luxemburg en zou als een bufferstaat tegen
Frankrijk moeten functioneren. In de beginjaren van dit nieuwe koninkrijk leek het
er op alsof koning Willem I een nieuw buitenlandbeleid zou gaan voeren met
expansionistische trekjes.10 Boogman plaatst koning Willem I daarom in de traditie
van onder andere stadhouder Willem II en Willem III. Deze stadhouders richtten
zich namelijk ook op territoriale uitbreiding binnen Europa. Ook Van Hamel ziet
deze overeenkomst.11 Daarentegen herkent Boogman tevens de aanhangers van de
oude ‘Hollandse commercieel-maritieme traditie’. Zij waren in tegenstelling tot
koning Willem I juist blij dat de Belgen zich van Nederland afscheidden. Het is
daarom ook niet verbazingwekkend dat toen de Duitsers in 1848 Limburg wilden

5 Cornelis Smit, De buitenlandsche politiek van Nederland I (Den Haag 1945) 273; Hellema, 27;
Boogman, 17.
6 Smit, I, 228-229; Boogman, 18.
7 Smit, I, 234-238.
8 J.A. Van Hamel, De Vaste Koers. De Hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke
geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht (Amsterdam
1946) 66-67; Smit, I, 242-290.
9 Van Hamel, 102-103; Hellema, 32.
10 Boogman, 19-20.
11 Van Hamel, 103.
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hebben, deze Hollanders maar al te graag bereid waren om die ‘jammerlijke strook
gronds’ aan Duitsland af te staan.12
Hellema zet echter vraagtekens bij de stelling dat er sprake is van een
Hollandse traditie. Een traditie zou namelijk impliceren dat er een intellectuele
stroming in Holland zou zijn geweest die van Johan van Oldebarnevelt tot aan de 20e
eeuw continu aanwezig was.13 Opvallend is dat veel historici zoals Boogman een
verklaring zoeken voor het buitenlandse beleid in Nederland zelf. Hellema stelt juist
dat de buitenlandse politiek vaak een reactie was op externe factoren en niet van de
binnenlandse situatie.14 Ook Van Hamel ontkent dit niet.15 Ondanks dit twistpunt
omtrent het buitenlandbeleid van Nederland, is er een algeheel consensus dat vanaf
1848 Nederland een zeer neutrale positie heeft ingenomen: Nederland voerde in die
tijd “eene houding van on- en afzijdigheid” als beginsel der buitenlandse
staatskunde.16
In de periode tussen 1848 en 1940 werd deze neutraliteitspolitiek strikt
nageleefd: zowel toen de Frans-Pruisische oorlog in 1870 uitbrak als toen de Eerste
Wereldoorlog losbarstte. Hellema omschrijft deze houding treffend als: “Vrijhandel
en afzijdigheid enerzijds, en de vaste wil de koloniale bezittingen te verdedigen
anderzijds, werden de twee cruciale componenten van het buitenlands beleid.”17
Nederlands eigen territorium kwam echter wél in het geding toen de Duitsers in
1866 eisten dat Limburg aan de nieuwe Noord-Duitse bond toegevoegd moest
worden. De bond werd gedomineerd door Pruisen en Limburgse toetreding zou
gelijk staan aan Duitse annexatie van Limburg.18 Een oorlog met Pruisen dreigde,
maar de Fransen waren bereid om het Nederlandse grondgebied te garanderen. Als
tegenprestatie eisten de Fransen dan wel dat het Koninkrijk der Nederlanden
afstand zou doen van Luxemburg.19 Op het Congres van Londen (1867) werden deze

12

Boogman, 20.
Hellema, 9.
14 Ibidem, 42.
15 Van Hamel, 26.
16 Smit, II, 1.
17 Hellema, 37.
18 Smit, II, 125.
19 Ibidem, 126-136.
13
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beslissingen vastgelegd; Luxemburg werd onafhankelijk en Limburg zou niet langer
lid zijn van de Duitse bond.
Aan het eind van de 19e eeuw begon er in Nederland een beweging op te
komen die vond dat Nederland zich internationaal zou moeten manifesteren als land
voor vrede en neutraliteit.20 In 1899 en 1907 werden de eerste twee
vredesconferenties gehouden in Den Haag, waarmee Nederland naam maakte als
internationaal-rechtelijk centrum van de wereld.21 De derde conferentie, die
gepland stond voor 1915, kon echter geen doorgang vinden vanwege de Eerste
Wereldoorlog. In deze Eerste Wereldoorlog slaagde Nederland er opnieuw in om
neutraal te blijven. De Nederlanders hadden inmiddels de neutraliteitspolitiek tot
onderdeel van het volkskarakter verheven. Zo kenschetst de historicus Smit: “Het
antimilitarisme zit den meesten Nederlanders, hoog en laag, in het bloed.”22 Met de
Duitse inval van 1940 kwam er echter een abrupt einde aan een eeuw van
Nederlandse neutraliteitspolitiek.23

1.2 NEDERLAND ALS NAVO-LID
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht de naar Engeland gevluchte minister
van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, een plan om na de oorlog een nieuw
Atlantisch pact te sluiten.24 Heldring stelt echter dat Nederland vlak na de oorlog
“blokvorming beslist afwees”.25 Enkel functionele samenwerkings-verbanden zoals
de Benelux, waarbij geen militaire of politieke concessie gedaan hoefden te worden,
was een optie voor Nederland.26 De toetreding tot de Verenigde Naties was
overigens geen blokvorming aangezien de hele wereld hier lid van kon worden. Pas
in 1947 ontstond het besef dat Nederland om haar eigen veiligheid te garanderen

20

Boogman, 25-26; Hellema, 39-40.
Hellema, 59.
22 Smit, II, 72.
23 Boogman, 27-28.
24 Hellema, 103-105.
25 J.L. Heldring, ‘De Nederlandse buitenlandse politiek na 1945’ in: E.H. van der Beugel e.a.,
Nederlands buitenlandse politiek. Heden en verleden (Baarn 1978) 30.
26 Ibidem, 31.
21
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beter wél kon deelnemen aan een politiek of militair bondgenootschap.27 Hiertoe
werd in 1948 het Brussels Verdrag getekend tussen de Benelux-landen, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk.28 De tweede stap die gemaakt werd om de Nederlandse
veiligheid te waarborgen was de toetreding tot de NAVO één jaar later.29
Tegelijkertijd integreerde Nederland ook verder met Europa door onder
andere toe te treden tot eerst de EGKS en later de EEG.30 In de jaren vijftig rees
zodoende de vraag wat nu de meeste prioriteit moest krijgen binnen de
buitenlandse

politiek

van

Nederland:

Europese

integratie

of

Atlantische

samenwerking?31 Volgens Van der Beugel valt te beargumenteren dat deze nieuwe
tegenstelling tussen Europese en Atlantische samenwerking een voorzetting is van
wat door Boogman werd omschreven als ‘de Hollandse commercieel-maritieme
traditie’ versus de continentale traditie.32 Het klopt dat beiden gevallen enigszins
analoog zijn: zowel in de 17e eeuw als in de jaren vijftig van de 20e eeuw stond het
bondgenootschap met Engeland centraal. De uitgangsposities van Nederland en de
achterliggende gedachten om samen te werken waren echter zó verschillend dat de
toetreding tot de NAVO mijns inziens niet opgevat dient te worden als voortzetting
van de Hollandse traditie. De discussie tussen de Europese en Atlantische stroming
verdween overigens in de jaren zestig naar de achtergrond, onder andere doordat
Engeland lid werd van de EEG.33
Als NAVO-lid en VN-lid zou Nederland tal van militaire operaties uitvoeren
die onmogelijk te verenigen waren met de neutraliteitspolitiek van weleer. De
deelname aan missies in Korea, Libanon en Bosnië waren niet bedoeld ter
verdediging van eigen territorium. Opvallend is dat het aantal militairen dat
deelnam aan buitenlandse ‘vredesoperaties’ in de jaren negentig explosief toenam

27

E.H. van der Beugel, ‘Atlantische samenwerking en Europese integratie’ in: E.H. van der Beugel e.a.,
Nederlands buitenlandse politiek. Heden en verleden (Baarn 1978) 49.
28 Hellema, 140-141.
29 Ibidem, 142.
30 Ibidem, 185-189.
31 Van der Beugel, 46.
32 Ibidem, 48.
33 Ibidem, 54-55.
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door de deelname aan de missies in Joegoslavië.34 Daar waar gedurende de Koude
Oorlog het aantal militairen dat gelijktijdig in den vreemden was niet hoger kwam
dan 1150 (Korea, 1953) en 950 (Libanon, 1983), liepen de aantallen nu op tot
3000!35 De belangrijkste militaire Joegoslavië-missie was UNPROFOR, waarbij de
VN-vredesmacht als doel had om toe te zien op een fragiel staakt-het-vuren in
Kroatië en later ook in Bosnië.36 Als onderdeel van deze UNPROFOR-missie zag
Nederland toe op de safe areas Srebrenica en Žepa.37
Safe areas waren gebieden waar de veiligheid van de vluchtelingen
gewaarborgd zou worden door de VN en de VN-vredesmacht kreeg hiervoor een
mandaat om deze gebieden met geweld te verdedigen.38 Nadat de Bosnische
Serviërs echter de safe area Srebrenica omsingelden, lieten de 400 Dutchbatmilitairen zich verzetloos terugdringen tot de compound in Potocari.39 Hierop
besloot het Nederlandse contingent om Srebrenica te verlaten, terwijl de
vluchtelingen in de safe area aan haar lot werden overgelaten. Hierdoor zouden
uiteindelijk naar schatting 8000 ongewapende moslimmannen worden vermoord
door de Bosnische Serviërs onder bevel van Ratko Mladić. Al snel barstte er een
storm van kritiek los op het laffe Nederlandse optreden. Juist toen de knoop
doorgehakt moest worden over de Kosovo-interventie, stonden de kranten vol van
nieuwe onthullingen over Srebrenica.40 Naar aanleiding van het NIOD-rapport over
Srebrenica viel uiteindelijk het tweede kabinet Kok, waardoor het Srebrenica-drama
bestempeld kan worden als één van de meest traumatische gebeurtenissen in de
recente Nederlandse geschiedenis.
De Nederlandse regering wilde maar al te graag de schande van Srebrenica
wegpoetsen, door onder andere de Servische daders alsnog voor het gerecht te

34

Christ Klep en Richard van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan
vredesoperaties sinds 1945 (Den Haag 2005) 182.
35 Ibidem, 182.
36 Ibidem, 298-300.
37 Ibidem, 309-310.
38 Ibidem, 301.
39 Ibidem, 315-317.
40 Trouw, ‘Marechaussee: defensie liet bewijsmateriaal verdwijnen’, 11 augustus 1998; Algemeen
Dagblad, ‘Blunders bij onderzoek van nasleep Srebrenica’, 29 september 1998; Algemeen Dagblad,
‘Bosnië vindt grootste massagraf tot nu toe’, 10 oktober 1998.
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brengen. Omdat het Joegoslavië van de eigenwijze Milošević niet goed meewerkte
met het uitleveren van verdachten aan het Joegoslavië-tribunaal, stond de relatie
tussen Nederland en het regime van Milošević op gespannen voet. Ook de Verenigde
Staten, het land dat de NAVO domineerde, onderhield geen goede betrekkingen met
Joegoslavië. Bovendien waren de Verenigde Staten traditioneel een bondgenoot van
Albanië, die op hun beurt weer de aartsvijand van de Serviërs waren.41 Het neutrale
en antimilitaristische Nederland van weleer dat weigerde aan blokvorming te doen,
was nu verworden tot trouw NAVO-lid die er niet voor terugdeinsde om in alliantie
met de Verenigde Staten militair geweld te gebruiken. Zeker niet tegen een land dat
werd gezien als medeveroorzaker van het Srebrenica-trauma. Met deze
geschiedenis als achtergrond stond Nederland in 1999 aan de vooravond van de
Kosovo-oorlog.

41

Raymond Detrez, Kosovo. De uitgestelde oorlog (Antwerpen 1999) 139.
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2. GESCHIEDENIS KOSOVO
2.1 KOSOVO, BAKERMAT VAN HET SERVENDOM
Aan het conflict van Kosovo, ging een lange geschiedenis vooraf. Om een goed begrip
te kunnen krijgen van het recente conflict is het noodzakelijk om eerst de
geschiedenis van Kosovo en de mythen die daaraan verbonden zijn te bestuderen.
Cruciaal binnen het Kosovo-conflict is de Servische claim dat Kosovo de bakermat is
van het Servendom. Vanaf de 6e eeuw trokken enkele Slavische volkeren naar de
Balkan, waaronder de Serven. Op dat moment heersten de Byzantijnen over de
onbevolkte Westelijke Balkan. De Wijk beweert in navolging van de Belgische
balkankenner Detrez dat de vroegste Servische staat halverwege de 9e eeuw rond de
stad Raška ontstond.42 Volgens andere bronnen kwam de eerste Servische staat pas
tussen 927 en 931 tot stand onder Časlav Klonimirović.43
Hoe het ook zij, de eerste Servische entiteit was slechts een vazalstaat binnen
het Byzantijnse rijk.44 Vanaf de 10e eeuw zouden er veel verschillende Servische
vazalstaten opkomen en weer ondergaan. Dat veranderde toen Stefan Nemanja van
Raška tussen 1180 en 1190 alle Servische gebieden op de vijandige Župans
(stamhoofden) veroverde, waaronder het Servische vorstendom Duklja.45 In 1190
had hij geheel Kosovo en Metohija aan zijn staat toegevoegd, na onder andere
Prizren en Skopje te hebben ingenomen.46 Aan de hand van deze geschiedenis
concludeert Detrez, samen met velen in zijn navolging, dat Kosovo niet de bakermat
kan zijn van het Servendom: “Kosovo werd dus eigenlijk drie eeuwen te laat bij de
eerste Servische staat ingelijfd om nog echt de wieg van het Servendom te zijn.”47

42

Rob de Wijk, Pyrrus in Kosovo, of Hoe het Westen de oorlog niet kon winnen en zelfs bijna verloor
(Amsterdam 2000) 23-24; Detrez, 16-17.
43 Joseph Reese Strayer ed. in chief, Dictionary of the Middle Ages dl 11 (New York 1982) 170;
Constantin Jireček, Geschichte der Serben I (Gotha 1911-1918) 201-202.
44 John V. A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans. A critical survey from the sixth to the late twelfth
century (Ann Arbor 1986) 159.
45 Jireček, I, 266.
46 John V. A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans. A critical survey from the late twelfth century to the
Ottoman Conque (Ann Arbor 1987) 6-7; Jireček, I, 273.
47 Detrez, 17.
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Dat is echter een overtrokken conclusie van Detrez in meerdere opzichten.
Ten eerste doet hij het lijken alsof de Serven pas in 1190 voor het eerst Kosovo
betraden. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. De Serven kwamen begin 7e
eeuw voor het eerst op de Balkan waar ze zich vestigden in de onbewoonde
gebieden ten zuiden en westen van het huidige Servië: “The Serbs settled far to the
south of what we now think of as the center of Serbia.”48 Ook Detrez vermoedt dat
de bakermat van het Servendom rondom de stad Ras in Raška ligt, maar Detrez
vermeldt er niet bij dat Ras op slechts enkele kilometers van het huidige Kosovo ligt
en dat het noordelijke deel van Kosovo altijd bij Raška heeft gehoord. Een deel van
Kosovo was dus al vanaf het ontstaan, onderdeel van de eerste Servische staat.
Maar ook de zuidelijke delen van Kosovo werden al snel door Serven
bewoond. Dit is af te leiden uit het feit dat de Romeinse steden in het huidige Kosovo
plotseling Servische namen kregen, eeuwen voordat Stefan Nemanja “Kosovo bij zijn
rijk inlijfde”. Zo werd bijvoorbeeld de Zuid-Kosovaarse stad Ulpiana hernoemd naar
Lipljan.49 De enige bron die specifiek de grens aangeeft van het leefgebied der
Serven in haar eerste eeuwen is het boek De Administrando Imperio van de
Byzantijnse

keizer

Constantijn

VII

Porphyrogennetos

(905-959).

Volgens

Constantijn grensde het leefgebied der Serven bij de bronnen van de rivier de Lim
(huidige noordgrens Albanië) en het gebergte Prokletije (zuidwest grens Kosovo)
aan het Byzantische Bergland van Polatum.50 Dit zou betekenen dat heel Kosovo
waarschijnlijk al in de 8e eeuw tot het leefgebied der Serven behoorde, ook al leefde
de meest zuidelijke Serven dan in het Byzantijnse rijk.
Ten tweede is Detrez’ keuze om het Servendom te laten beginnen in de 9e
eeuw bijzonder aanvechtbaar. Detrez kiest voor de 9e eeuw, maar van een echte
Servische staat is dan nog geen sprake.51 Ook de staat van Časlav in de 10e eeuw kan
niet gezien worden als het begin van het Servendom omdat slechts een klein deel
van de Serviërs in deze staat leefde. Zo was er in Časlavs tijd bijvoorbeeld nog een

48

Fine Jr., Early Medieval Balkans 53.
Jireček, I, 100-101.
50 Ibidem, 120.
51 Fine Jr., Early Medieval Balkans, 110.
49
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andere machtige Servische staat die werd geleid door prins Mihailo van Zahumlje.52
Evenzo kwamen er tussen de 8e en de 12e eeuw nog vele andere Servische staten op
om vervolgens weer te verdwijnen. Het waren echter allemaal onzelfstandige
vazalstaten én ze besloegen allemaal slechts een deel van het leefgebied der Serven.
De eerste onafhankelijke Servische staat was het koninkrijk Duklje, dat rond
1035 het juk der Byzantijnen van zich afwierp.53 Ook deze staat was niet een grootServische staat, daar het bijvoorbeeld tegen naburige Servische vazalstaten zoals
Zahumlje ten strijde trok. De eerste keer dat we pas echt kunnen spreken van een
groot-Servische staat is in 1190.
Dit was de onafhankelijke staat
van Nemanja en deze werd in
1190

door

de

Byzantijnen

erkend toen er vrede werd
gesloten

met

de

Serven.54

Wanneer men nu 1190 als
beginpunt neemt, dan is meer
dan driekwart van Kosovo vanaf
het begin onderdeel van het
Servische rijk.
Op dat moment was er echter geen sprake van één Servische identiteit. De
Serven waren namelijk tot aan de 13e eeuw verdeeld tussen de Latijn sprekende
Katholieke Kerk en de Grieks sprekende Orthodoxe Kerk. Dankzij de oprichting van
de Servische Orthodoxe kerk in 1219 kwam er echter een einde aan de Katholieke
invloeden op de Servische steden aan de Adriatische kust.55 Nu kon eindelijk een
geünificeerde Servische identiteit gevormd worden: “[The Serbian Church]
contributed to the binding of these previously separate Serbian regions more tightly
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to Raška by helping their populations to identify themselves as Serbs and to
perceive a commonality of interest with the Serbs of Raška.”56
Bij de oprichting van de Servische Orthodoxe kerk werden er waarschijnlijk
tien bisdommen gecreëerd, waarvan er zich drie in het huidige Kosovo bevonden:
Hvosno, Prizren en Lipljan.57 Zo’n 30 jaar later, zou ook de zetel van de
aartsbisschop verplaatst worden naar Peć.58 Vanaf dat moment lag het centrum van
de Servisch Orthodoxe kerk dus in het Kosovaarse stadje Peć. Volgens Jireček werd
de bisschopzetel vijftig jaar later naar Žiča verplaatst, waarna de zetel in 1346 weer
naar Peć werd gebracht.59 Dit zou zo blijven totdat in 1766 het patriarchaat Peć
werd opgeheven.60 Terwijl de bisschopzetel vast lag in Kosovo, hadden de koningen
geen vaste verblijfplaats.61 Wél werden de meeste Servische koningen (Rex Rasciae)
begraven in de buurt van Ras.62 Zo schrijft bijvoorbeeld Stefan Prvovenčani dat de
troon van zijn vader Nemanja zich naast de St. Peter’s kerk van Ras bevond.63 In de
14e eeuw zou Zuid-Kosovo echter de belangrijkste streek van het Servische rijk
worden, aangezien de koningen geboren en gekroond werden in en nabij het hof van
Svrcin, het paleis van Pauni, het hof van Nerodimlje en de hoofdstad Prizren.64 Het
politieke centrum werd na verloop van tijd dus steeds verder naar het zuiden
verplaatst: van Ras naar Priština, naar Prizren en uiteindelijk naar Skopje.65
We mogen concluderen dat Kosovo weldegelijk een belangrijke rol speelde in
de vroegste Servische geschiedenis. De bestuurlijke bakermat van het Servendom
lag rond de stad Ras, een stad op de noordgrens van het huidige Kosovo. Het
culturele centrum van het Servendom, de Servisch Orthodoxe Kerk, bevond zich in
Kosovo en Raška. Ten slotte werd Kosovo in de 14e eeuw ook de residentie der
Servische koningen. Dat Kosovo belangrijk was staat dus buiten kijf, maar net als
56
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Professor Detrez zie ik hierin geen argument dat de rechtsgeldigheid van de
Servische territoriale claim op Kosovo anno 1999 kan vergroten. Bovenstaande
geschiedenis kan enkel dienen om het standpunt der Serven beter te begrijpen, niet
om het te rechtvaardigen. Detrez wijst er bovendien op dat meerdere Balkanlanden
haar wieg bij de buren hebben staan: zo is Macedonië bijvoorbeeld de bakermat van
de Bulgaarse cultuur.66 En Kosovo was niet alleen belangrijk voor Servië: Kosovo
was ook een belangrijk gebied bij het ontstaan van de eerste Albanese staat.

2.2 ALBANEZEN IN KOSOVO
Terwijl de Serven al een grote zelfstandige staat hadden, waren de Albanezen
in de 13e eeuw nog een staatloos volk.67 Uit de oudst bewaarde bronnen met
betrekking tot de bevolkingssamenstelling van Kosovo – kloosterregisters uit de 13e
en 14e eeuw – blijkt dat slechts twee procent van de inwoners van Kosovo, Albanees
was.68 De Albanese stamhoofden, die op dat moment in het huidige Albanië leefden,
trokken zich bovendien maar weinig aan van wie nu hun heerser was. De enige
politieke entiteit aan het begin van de 13e eeuw was het stadje Kroja, waar een
Albanees krijgsman met zijn nazaten een fort in bezit hield.69 In de loop van de 13e
en 14e eeuw werden de Byzantijnen door de Serven uit het leefgebied der Albanezen
verdreven en werden de Albanezen inwoners van het nieuwe Servische rijk. Aan het
eind van de 14e eeuw trokken de Ottomanen echter de Balkan op en veroverden zij
grote delen van het inmiddels verbrokkelde Servische rijk. Uiteindelijk vond er in
1389 een slag plaats in Kosovo, die wereldwijd bekend is als de ‘Battle of Kosovo
Polje’ (letterlijk ‘Slag op het Merelveld’). Deze slag is door Servische schrijvers
gedramatiseerd en in mythevorm aan het nageslacht overgeleverd. De Servische
heldendichten over de slag op het Merelveld staan bol van de propaganda en zijn
daarom niet historisch accuraat.70 Feit is echter dat bij deze veldslag de Serven
werden verslagen en er een eind kwam aan de onafhankelijke Servische staten.
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Zodra de Ottomanen arriveerden in het leefgebied der Albanezen, troffen ze
een verdeeld volk aan. De noordelijke Albanezen waren katholiek, terwijl de
zuidelijke Albanezen Grieks-orthodox waren.71 Dit had tot gevolg dat er duidelijke
cultuurverschillen begonnen te ontstaan tussen het noordelijke en zuidelijke deel.72
Deze zouden echter vervagen onder Ottomaanse heerschappij. Halverwege de 15e
eeuw kwam de eerste groot-Albanese staat tot stand, toen in 1443 een Albanese
divisie van het Ottomaanse leger de stad Dibra en het fort Kroja innam.73 Deze
divisie werd geleid door een veldheer genaamd Skanderbeg. Hij wist binnen enkele
maanden alle Albanese adel achter zich te scharen door een ‘liga’ te formeren en een
Albanees

leger

te

organiseren.

Volgens

Pollo

en

Puto

mag

dit

samenwerkingsverband zelfs gezien worden als de eerste Albanese staat:
“[Skanderbeg reached] the great political achievement of creating an independent,
unified Albanian state.”74 Binnen enkele jaren zouden tal van invloedrijke families
echter alweer deze zogenaamde ‘Liga van Lezhë’ hebben verlaten. Skanderbeg zou
nog tot zijn dood in 1468 zijn rebellie tegen de Ottomanen voortzetten en is tot op
de dag van vandaag de ultieme volksheld der Albanezen.75
Gedurende de 17e en 18e eeuw werden de Albanezen steeds prominenter in
Kosovo. Zo werden in 1689 tal van katholieke Albanezen die in opstand waren
gekomen tegen de Ottomanen onder dwang bekeerd tot de Islam en vervolgens naar
Kosovo gedeporteerd.76 Op datzelfde moment vochten Serven mee met de
Habsburgers tegen de Ottomanen. In ruil voor dit bondgenootschap beloofde de
Habsburgse keizer vrijheid van religie en een eigen semi-autonoom gebied voor de
Serven.77 Dit had tot gevolg dat tal van Serven uit de zuid-Servische gebieden
(voornamelijk Kosovo) wegtrokken om zich te vestigen in de noordelijke Servische
gebieden die onderdeel waren van het Habsburgse rijk.78 Niet-moslims hadden een
71
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achtergestelde positie binnen het Ottomaanse rijk en dit zou niet langer het geval
zijn onder de Habsburgse keizer. Jelavich schrijft over deze volksverhuizing: “The
large emigration of Serbs was to have a lasting effect on the national composition of
what had formerly been the heart of the Serbian medieval kingdom.”79
Net als in de rest van Europa, ontstond er ook op de Balkan in de negentiende
eeuw een groeiend nationaal bewustzijn. Zowel de Serven als de Albanezen
begonnen te verlangen naar een onafhankelijke staat voor eigen volk.80 In 1830
slaagden de Serven er in om een onafhankelijk prinsdom te stichten rondom
Belgrado aan de noordgrens van het Ottomaanse rijk. Langzaam breidde het
prinsdom zich uit naar het zuiden, maar Kosovo en de Westelijke delen van het
huidige Servië bleven onderdeel van het Ottomaanse rijk. Desondanks bleven de
Serven hopen op een groot-Servische staat zoals die bestond in de Middeleeuwen.
De Servische minister van Buitenlandse Zaken tussen 1842 en 1867, Ilija Garašanin
was een van de voortrekkers van het idee om Bosnië, Hercegovina en Kosovo te
annexeren en een unie te beginnen met Montenegro.81
Nadat de Russen grote delen van het Ottomaanse rijk hadden veroverd, werd
er in 1878 vrede gesloten in de buitenwijken van Constantinopel.82 In deze vrede
werd de onafhankelijkheid van zowel Servië als Montenegro vastgelegd en tevens
zou er een grote Bulgaarse staat worden gevormd.83 Deze grote Bulgaarse staat zou
delen van Albanië beslaan en dit idee beangstigde de Albanezen.84 In een reactie op
dit nieuws, organiseerden de Albanezen zichzelf in een liga; de ‘Liga van Prizren’.85
Aangezien Prizren in het zuiden van het huidige Kosovo ligt, concludeert Detrez dat
“ook de Albanezen Kosovo beschouwden als onvervreemdbaar Albanees
grondgebied.”86 De Liga van Prizren zou net als de Liga van Lezhë in de tijd van
Skanderbeg geld verzamelen en een Albanees leger opzetten. Toen de Liga van
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Prizren echter in 1881 in opstand kwam tegen de Ottomanen, werd de opstand de
kop ingedrukt en kwam er een einde aan de tweede Albanese liga.87
In 1912 brak de Eerste Balkanoorlog uit waarin Servië, Montenegro,
Griekenland en Bulgarije samen de Ottomanen van vrijwel het gehele Europese
continent verdreven. In deze oorlog veroverden de Serven grote delen van het
Ottomaanse rijk waaronder geheel Kosovo.88 Deze zouden ze behouden totdat na de
Eerste Wereldoorlog het ‘Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen’ werd
opgericht, waar ook Kosovo deel van uitmaakte.89 Mede door Servische terreur
tegen de Albanezen, nam het aantal Serven in Kosovo gedurende het Interbellum
weer toe.90 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Serven op hun beurt weer
door de Italiaanse bezetters en collaborerende Albanezen Kosovo uit gedreven.91
Naar schatting werden 40.000 Serven Kosovo uitgezet tussen 1941 en 1944.92 De
Italianen deden dit om extra steun te krijgen onder de Albanezen en daarom
voegden ze tevens Kosovo aan Albanië toe.93 Na de Tweede Wereldoorlog werd
Kosovo echter weer onderdeel van de Joegoslavische Republiek Servië.94
De verzetsbewegingen die na de Tweede Wereldoorlog door de Albanezen
opgezet werden, zouden telkens weer door de Servische ordetroepen de kop
ingedrukt worden. Het aantal Albanezen in Kosovo zou echter alsmaar toenemen.
Een reden hiervoor was dat de Serven die vóór 1945 Kosovo waren uitgedreven,
niet naar Kosovo terug mochten keren onder het Communistisch bewind.95 Ondanks
dat de Albanese minderheid het beter had in het communistische Joegoslavië dan
gedurende het Interbellum, braken er in 1968 protesten uit.96 De Albanese
minderheid eiste in eerste instantie meer politieke en culturele rechten, maar later
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ook een onafhankelijke republiek Kosovo.97 Tito liet de opstanden neerslaan, maar
kwam de Albanezen op vrijwel alle eisen tegemoet bij de constitutie van 1974. Zo
liet hij 200 leraren uit Albanië overkomen en mochten Albanezen voortaan hun
eigen vlag openlijk vertonen. Tal van historici zoals Vickers en Detrez zijn
tegenwoordig van mening dat deze gebrekkige constitutie de boosdoener is geweest
voor veel balkanleed. Leurdijk en Zandee concluderen zelfs: “De oorsprong van het
uiteenvallen van Joegoslavië ligt niet bij Slobodan Milošević maar bij Tito’s fragiele,
constitutionele constructie van de federatie, die nationalisme bevorderde.”98

2.3 DE OPKOMST VAN HET UÇK
In de jaren zeventig en de jaren tachtig begon het Kosovaars nationalisme sterk toe
te nemen. De honderdste verjaardag van de Liga van Prizren werd in 1978
uitgebreid herdacht in Joegoslavië en deden dromen van een Groot-Albanië
herleven: “Wat nationalistische symboliek en collectieve zelfopjutterij betrof, was
dit jubileum zowat de Albanese tegenhanger van de beruchte Servische
herdenkingen van de slag op het Merelveld”, aldus Detrez.99 In maart 1981 kwamen
Albanese studenten van de Universiteit van Priština in opstand tegen de slechte
levensomstandigheden. Als oplossing eisten de demonstranten dat Kosovo een
onafhankelijke status zou krijgen binnen de Joegoslavische federatie.100 De
protesten hielden enkele weken aan en eindigden pas nadat er meer dan 2000
mensen waren gearresteerd.101 In februari-maart 1982 werd het straatgeweld zo
erg dat er een noodtoestand werd uitgeroepen.102 De verhoudingen tussen
Albanezen en Serven in Kosovo zouden vanaf 1981 sterk verslechteren.
Er zijn verschillende factoren die een rol speelden bij de polarisering van de
verhoudingen tussen de Serven en Albanezen in Kosovo gedurende de jaren tachtig.
De belangrijkste factor was het feit dat Kosovo verreweg de armste provincie van
Joegoslavië was. Behalve dat Kosovo het minst ontwikkelde deel was, had het tevens
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in de jaren zeventig een drie maal zo grote bevolkingsgroei dan de andere delen van
Joegoslavië.103 Daarnaast had Kosovo een enorm percentage werklozen dat opliep
van 18,6% (in 1971) naar 27,5% (in 1981).104 Aan het eind van de jaren tachtig was
dit aantal opgelopen tot maar liefst 54%, een drievoud van het gemiddelde in de rest
van Joegoslavië.105 Dit werd dus voor een groot deel veroorzaakt doordat het
geboortecijfer in Kosovo het hoogste was van heel Europa; in drie jaar tijd (19811984) verdubbelde de bevolkingsomvang in Kosovo.106
Ondanks dat de bevolkingsomvang groeide, zou het aantal Serven sterk
afnemen. In de periode tussen 1971 en 1981 besloten zo’n 100.000 Serven om
Kosovo te ontvluchten.107 Het percentage Albanezen in Kosovo zou in diezelfde
periode oplopen van 73,7% naar 77,5%.108 Volgens een ander onderzoek was in
1981 al 81,6% van de Kosovaren Albanees.109 Terwijl het aantal Albanezen toenam
en het aantal Serven afnam, begonnen de Kosovaarse gemeentes te homogeniseren.
In 80% van de gemeentes van Kosovo ontstond er een absolute meerderheid van
één etnische groep, waarbij soms gemeentes ontstonden waarvan iedere inwoner
van één bepaalde etnische groep was.110 Doordat sinds 1974 het Albanees de
belangrijkste taal van Kosovo werd en de Albanezen geen Servisch meer leerde op
school, konden de twee bevolkingsgroepen ook nog maar nauwelijks met elkaar
communiceren.111 Dit wakkerde het Albanese nationalisme aan en zorgde voor
bloedige confrontaties: “Tussen 1971 en 1981 werden in Kosovo 605 moorden
gepleegd met etnische motieven; in 503 of 80% van de gevallen waren Serven het
slachtoffer, en in 102 of 16% Albanezen.”112
Terwijl de nationalistische gevoelens in geheel Joegoslavië enorm toenamen,
werd in 1986 Slobodan Milošević verkozen tot voorzitter van de communistische
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partij van Servië.113 Vanaf 1988 organiseerde hij Servisch-nationalistische
demonstraties die de regering van de deelprovincie Vojvodina in 1988 deed
besluiten om zichzelf op te heffen.114 Op 23 maart 1989 gebeurde hetzelfde in
Kosovo, toen het Kosovaarse parlement haar eigen bestaansrecht wegstemde, na
onder druk te zijn gezet door Servische troepen.115 Juist enkele maanden later werd
de zeshonderdste verjaardag van de slag bij het Mereldveld gevierd. De Servischnationalistische sentimenten waren enorm. Matija Beckovic, een Servische
intellectueel die één der voortrekkers was van de nationalistische beweging, legde
in maart 1989 uit waarom Kosovo bij Servië hoorde: “Kosovo is Serbian and that
fact depends neither on Albaninan
natality or Serbian mortality. There is
so much Serbian blood and holy relics
there that it will be Serbian even when
not one Serb remains there.”116
Nog voor de val van het
Kosovaarse parlement was Milošević
er

in

geslaagd

om

de

grondwetwijzigingen goedgekeurd te
krijgen. Op 23 februari 1989 ging de
Joegoslavische federatie akkoord met
de constitutieherzieningen: Kosovo, Vojvodina, Montenegro en Macedonië stemden
voor; Bosnië-Hercegovina onthield zich van stemmen en Kroatië en Slovenië
stemden tegen.117 Vooral in de Sloveense deelrepubliek heerste grote woede over de
gang van zaken en in de loop van 1989 zouden de haatgevoelens tussen Serven en
Slovenen hals over kop toenemen.118 Slovenië zou uiteindelijk als eerste
deelrepubliek zich onafhankelijk verklaren van Joegoslavië. Milošević verklaarde
namens de Servische deelrepubliek dit prima te vinden en was tegenstander van het
113
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inzetten van het leger.119 De top van de federale regering (voornamelijk ministerpresident Ante Marković en minister van Defensie Veljko Kadijević) wilde zich hier
echter niet bij neerleggen en stuurde het federale Joegoslavische leger naar
Slovenië.120 Dit zou het startsein zijn voor de Joegoslavische Successieoorlogen in
Slovenië, Kroatië en later ook Bosnië.
In navolging van de andere Joegoslavische deelrepublieken, besloten de
Albanezen van Kosovo in oktober 1991 zich ook onafhankelijk te verklaren.121 In
mei 1992 werden tevens presidentsverkiezingen gehouden en daarin werd Ibrahim
Rugova verkozen tot de president van de Republiek Kosova.122 De Servische
regering deed helemaal niets om deze verkiezingen te verhinderen.123 Wel schreven
de Serven een nieuw lesprogramma voor, maar de Albanese leerkrachten weigerden
dit lesprogramma te doceren. Hierop werden zo’n 6000 Albanese leerkrachten
ontslagen en konden tienduizenden leerlingen niet meer naar een Albanese
school.124 De leerlingen waren wél welkom op de Servische scholen in Kosovo, maar
de Albanezen weigerde daar les te volgen. Terwijl Albanese scholen werden
gesloten, werd een nieuw ondergronds Kosovaars onderwijsnet opgezet. In 1995
volgde maar liefst 85% van de Albanese kinderen les in deze privé-scholen, die
gebruik maakten van gymnastieklokalen, laboratoria en allerhande leegstaande
zaaltjes.125
Uiteindelijk kwam er na lang aandringen op 1 september 1996 een akkoord
tussen Milošević en Rugova, waarbij Kosovaarse scholen weer geopend zouden
mogen worden.126 Alhoewel Milošević de Republiek Kosova niet erkende, deed hij
wel zaken met ze. Bovendien was de ‘parallelle’ regering van Rugova erin geslaagd
om allerlei instellingen te verwezenlijken. Behalve een president en een parlement
waren er onder andere scholen, ziekenhuizen, armenzorg en uitgeverijen eigendom
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van de Republiek Kosova.127 Deze werden betaald met het belastinggeld dat geïnd
werd door de regering van Rugova: vrijwel iedere Albanese Kosovaar stond 3% van
zijn inkomen af aan de ‘parallelle regering’.128
Met het vredesakkoord van Dayton (14 december 1995) kwam een einde aan
de reeks van Joegoslavische successieoorlogen. De kwestie Kosovo kwam echter niet
in dit vredesakkoord aan bod en dus begon het idee te ontstaan dat gewapend
verzet nodig was om ook Kosovo een onafhankelijke status te bezorgen.129 De
Kroaten waren er in geslaagd om 200.000 Serven te verdrijven danwel uit te
moorden en een internationaal erkende eigen staat te verwerven; volgens analytici
gaf dit voorval de Kosovaren de hoop en het geloof dat zij dit ook zouden kunnen
bereiken.130 Zodoende werd een radicale verzetsbeweging opgezet dat zichzelf het
‘Kosovaarse bevrijdingsleger’ (UÇK) noemde.131
De meest gedetailleerde beschrijving over het ontstaan van het UÇK valt te
lezen in Tim Judah’s boek Kosovo: War and Revenge.132 In zijn boek beschrijft Judah
hoe in 1993 in Macedonië het UÇK werd opgericht als de militaire tak van de
‘Popular Movement for Kosova’.133 Al vrij snel slaagde het UÇK erin om een
wapenarsenaal van 25.000 aanvalswapens op te bouwen, waarvan het grootste deel
gekocht was van geplunderde Albanese wapendepots.134 Eén van de eerste
wapenfeiten van het UÇK was de bomaanslag op de rector van de Universiteit van
Priština in 1997.135 In de loop van 1997 zou het gewapende verzet van het UÇK
steeds meer steun krijgen van de bevolking ten koste van het geweldloze verzet van
president Rugova. Hiermee werd een weg ingeslagen die escalatie onvermijdelijk
zou maken.
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3. ESCALATIE IN KOSOVO (1998-1999)
3.1 OORLOG IN KOSOVO (1998)
Naar aanleiding van de toenemende terroristische activiteiten in Kosovo, besloot de
Servische regering om hardere maatregelen te treffen in de strijd tegen de -in haar
ogen-

opstandige

provincie.

In

februari

1998

doodden

Joegoslavische

Veiligheidstroepen leden van de Jashari-clan, één van de belangrijkste families die
het UÇK ondersteunde.136 Hierop werd Hans van den Broek namens de Europese
Commissie naar Joegoslavië gestuurd om Milošević te overtuigen dat Kosovo weer
een autonome status zou moeten krijgen, zoals ze dat ook had tussen 1974 en
1989.137 In 1991 had Van den Broek als de Nederlandse minister van Buitenlandse
Zaken al eens bemiddeld toen Joegoslavië op het punt stond om uiteen te vallen. Bij
terugkomst in Nederland verklaarde hij optimistisch: “We hebben het gevoel dat we
een grote vulkaanuitbarsting voorkomen hebben.”138 Net als in 1991, slaagde Van
den Broek er ook zeven jaar later niet in om escalatie te voorkomen.
Het UÇK had ondertussen officieel een opstand afgekondigd en had
halverwege juli 1998 al de controle over 40% van het platteland.139 Joegoslavië
stuurde daarop een groot deel van het leger inclusief tanks en gevechtshelikopters
naar Kosovo.140 Rugova had dit zien aankomen en had al in januari 1998 om hulp
gevraagd bij buitenlandse instanties.141 Onder internationale druk van de NAVO, de
VN en de EU ging Milošević opnieuw met Rugova onderhandelen en op 23 maart
kwamen zij tot een overeenstemming over hoe het onderwijsakkoord van 1996 in
de praktijk zou moeten worden uitgevoerd.142 Het UÇK was echter niet gevoelig
voor de verbeterende betrekkingen en verdreef een paar weken later 120 Servische
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families uit Babjloc.143 De contraterroristische eenheden van het Joegoslavische
leger sloegen enkele dagen later terug door 22 UÇK-strijders te doden. Omdat
tevens dorpen werden verbrand en inwoners werden verdreven, kwamen er
hysterische reacties in de westerse wereld. Zo schrijft Rob de Wijk:
“Commentatoren en politici strooiden kwistig met termen als ‘etnische zuivering’ en
‘genocide’.”144
Op 31 maart 1998 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om
resolutie 1160 aan te nemen. Hierin veroordeelde de VN het geweld en de terreur in
Kosovo en riepen ze beide partijen op om de dialoog aan te gaan. Tevens werd in
deze resolutie een wapenembargo tegen Joegoslavië aangekondigd.145 Ook
president Clinton was bezorgd om de situatie in Kosovo en daarom stuurde hij
Richard Holbrooke, de architect van het Dayton-akkoord naar Belgrado om te
bemiddelen. In tegenstelling tot Van den Broek slaagde Holbrooke er wél in enkele
successen te bereiken. In mei werd door beide partijen afgesproken om op lagere
niveaus de onderhandelingen voort te zetten.146 Aan deze onderhandelingen kwam
echter een abrupt einde toen Rugova eind mei onder druk van het UÇK alle
onderhandelingen stopzette.147
In juli boekte het UÇK voor de eerste maal een groot militair succes, toen ze
de stad Orahovac op de Servische troepen veroverde. De Servische troepen
daarentegen hadden soms weken nodig om een stad te kunnen innemen.148 Er
woedde nu een echte oorlog in Kosovo en als gevolg daarvan hadden al zo’n 250.000
Kosovaren de provincie ontvlucht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
reageerde hierop door op 23 september een tweede resolutie te aanvaarden
omtrent Kosovo. Deze resolutie eiste een onmiddellijk staakt-het-vuren, een
terugkeer naar de onderhandelingstafel en afname van Servische troepen in
Kosovo.149 Daarop besloot Milošević om troepen terug te trekken en was er sprake
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van een vermindering van militaire activiteiten.150 Bovendien bereikte hij een
principeakkoord met de Amerikaanse gezant Hill waarin Joegoslavië akkoord zou
gaan “met een passende vorm van zelfbestuur voor Kosovo”.151 Op 6 oktober werd
er echter door de Veiligheidsraad geconcludeerd dat er nog te veel Servische
troepen zich in Kosovo bevonden en dat Milošević zich niet aan de resolutie hield.152
Hierop stuurde de Verenigde Staten opnieuw Holbrooke naar Belgrado met
een aantal stevige eisen. De NAVO stemde gelijktijdig in met een zogenaamde
Activation Order, waarmee NAVO-generaal Clark vanaf 17 oktober een
luchtoffensief mocht beginnen tegen Joegoslavië.153 Milošević boog echter opnieuw,
deed volgens Holbrooke “enormous concessions” en tekende het akkoord (de
Kosovo Verification Agreement).154 In eerste instantie werd in het Westen opgelucht
adem gehaald, omdat een humanitaire catastrofe was voorkomen. De Joegoslavische
legereenheden en Servische veiligheidstroepen leken zich in de eerste weken niet
aan het akkoord te houden, maar eind oktober trokken de Servische troepen zich in
groten getale terug uit Kosovo.155 De eerste twee maanden die daarop volgden,
zouden opvallend rustig verlopen onder het toeziend oog van de internationale
waarnemers van het OVSE.

3.2 RAČAK: EEN HUMANITAIR DRAMA
In december 1998 laaide het geweld echter weer op nadat het UÇK enkele bunkers
veroverde en een bloedbad aanrichtte in een café in Peć.156 Op 15 januari 1999 werd
er ook door de Servische veiligheidstroepen een bloedbad aangericht, ditmaal in het
dorpje Račak. Nog voordat er een onderzoeksteam ter plekke was, stond er al een
cameraploeg naast de gedode Albanezen. Ook het hoofd van de OVSE, William
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Walker, was ter plekke en concludeerde meteen dat er hier sprake was van
Servische oorlogsmisdaden tegen burgers. De Kosovo Verification Mission (KVM)
van de OVSE wist op dat moment echter al dat Račak vrijwel geen inwoners had en
fungeerde als een uitvalsbasis voor UÇK-strijders.157 Uit gedetailleerde informatie
van de KVM blijkt dat een week eerder tot twee maal toe politie-eenheden waren
aangevallen door UÇK-strijders. De daarop volgende dagen nam het aantal Servische
en Joegoslavische troepen toe en op 14 januari braken gevechten uit in de buurt van
Račak.158 De volgende dag werden er rondom het dorpje 40 lijken gevonden,
waarvan 20 in één greppel.159 Omdat het Račak-bloedbad de ‘smoking gun’ was van
Servische zuiveringspraktijken en het incident gebruikt werd om de uiteindelijke
NAVO-interventie te rechtvaardigen, is het de moeite waard om de gebeurtenis
nader te bestuderen.
Volgens de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal hadden eerst de
Joegoslavische troepen het dorp bestookt en waren de volgende ochtend Servische
politie-eenheden Račak binnengetrokken.160 Deze hadden onder andere 20 burgers
gearresteerd, die later op de dag dood werden aangetroffen door de KVM. Een
forensisch team uit Finland onder leiding van Ranta onderzocht de lijken en Ranta
schreef in maart 1999 een rapport waarin ze verklaarde dat dit een executie van
ongewapende burgers betrof. Tijdens het ICTY-proces van Milošević werd duidelijk
dat dit geen rapport betrof, maar een persoonlijke visie van Ranta.161 Ranta had de
conclusie getrokken dat het burgerslachtoffers waren omdat de slachtoffers geen
uniformen droegen.162
Ter verdediging betoogde Milošević dat de meeste UÇK-strijders geen
uniformen droegen en dat dit geen argument is om te stellen dat het allemaal
burgers waren. Om aan te tonen dat het leden van het UÇK betrof, betoogden
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Servische onderzoekers dat 23 van de slachtoffers legerlaarzen droegen.163
Bovendien bracht Milošević naar voren dat één van deze burgerslachtoffers
begraven werd met het UÇK-insigne op zijn grafsteen.164 Gecombineerd met het feit
dat ook Ranta erkende dat er in Račak gevechten hadden plaatsgevonden tussen het
UÇK en het Joegoslavische leger, ontstaat een genuanceerder beeld van wat er in
Račak is gebeurd.165 Het meest aannemelijke verloop van omstandigheden is dat in
gevechten met het Joegoslavische leger UÇK-strijders zijn gedood en een Servische
politie-eenheid de volgende ochtend een twintigtal Albanese burgers heeft
geëxecuteerd.
Deze werkelijkheid stond in schril contrast met de verhalen die in de
Westerse media te lezen waren. President Clinton “accused Serbia of ‘ethnic
cleansing’ in Kosovo similar to the genocide of Jews in World War II”, zo schreef
CNN.166 Gedurende de NAVO-bombardementen werden de commentaren nog
extremer. De Amerikaanse minister van Defensie Cohen spande de kroon door te
stellen dat er misschien wel 100.000 Albanezen waren vermoord: “We've now seen
about 100,000 military-aged men missing... they may have been murdered”167 Pas
een jaar later zou duidelijk worden dat er in totaal 2,788 lijken waren gevonden,
waarvan een deel natuurlijk gestorven waren, een deel door het UÇK vermoord
waren en een deel door de Serven vermoord waren.168 En van dat deel werd het
overgrote merendeel na het begin van de NAVO-bombardementen gedood. Het
grootste bloedbad dat werd aangericht tijdens de NAVO-bombardementen, was de
massaslachting op 105 Albanese mannen en jongens bij Mala Krusa door Servische
paramilitairen.169 Op het moment dat de NAVO haar luchtcampagne begon, was het
dodenaantal echter slechts een fractie van het uiteindelijke aantal van 2700 doden.
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3.3 RAMBOUILLET: EEN POLITIEK DRAMA
Op 6 februari 1999 kwamen de internationale inspanningen tot een hoogtepunt
toen in het Franse kasteel van Rambouillet onderhandelingen werden gevoerd over
de toekomst van Kosovo. Voor de EU waren deze onderhandelingen een
prestigekwestie: de EU wilde graag bewijzen dat ze in staat was om Europese
conflicten op te lossen zonder leidende rol van de Verenigde Staten. De Rambouilletonderhandelingen die werden voorgezeten door de Franse en Britse minister van
Buitenlandse Zaken, moesten leiden tot een vredesakkoord zoals de Amerikanen dat
vier jaar eerder was gelukt in Dayton. De onderhandelingen tussen de
Joegoslavische delegatie en Albanese delegatie werden gedaan door VS-bemiddelaar
Christopher Hill, EU-gezant Wolfgang Petritsch en de Russische ambassadeur Boris
Majorski.170 De Joegoslavische delegatie, of “Servische delegatie” zoals de
Nederlandse regering ze noemde, stond onder leiding van de vice-president van
Servië en professor in de rechten, Ratko Marković.171 De delegatie bestond verder
uit leden van de federale Joegoslavische regering, vertegenwoordigers van de proJoegoslavische Albanezen, Turken, zigeuners, Goranen en Slavische moslims.172
Later zou ook de Servische president Milan Milutinović naar Rambouillet gaan om
de leiding van de Joegoslavische delegatie over te nemen.173
Daar tegenover stond de verdeelde Albanese delegatie. Zowel de concessiegezinde LDK onder leiding van Rugova, als het onafhankelijkheidseisende UÇK
maakte deel uit van de zestienkoppige delegatie. Daarnaast waren er onafhankelijke
Albanezen zoals de uitgever/journalist Veton Surroi en de academicus Rexhep
Qosja, aanhanger van een groot-Albanië.174 Afgezien van de verdeeldheid tussen de
verschillende facties, was er ook verdeeldheid binnen de UÇK-factie zelf.175 Deze
werd in Rambouillet vertegenwoordigd door UÇK-leider Hashim Thaçi, terwijl de
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politieke leider Adem Demaçi had opgeroepen om niet naar Rambouillet te gaan.176
In tegenstelling tot Demaçi, wilde Hashim Thaçi genoegen nemen met een
referendum waardoor Kosovo’s onafhankelijkheid nog enkele jaren zou moeten
wachten.177 Uiteindelijk bereikten de Albanezen in Rambouillet overeenstemming
dat Thaçi de leider van de delegatie zou worden en dat de democratisch gekozen
Rugova zich bij een ondergeschikte rol neer moest leggen.178 Deze ontwikkeling kan
gezien worden als een definitieve bevestiging dat het UÇK de machtsstrijd met
Rugova had gewonnen.
Het grootste probleem bij de onderhandelingen waren dat de Albanezen
eisten dat er een referendum zou komen over de onafhankelijkheid van Kosovo en
dat de Joegoslaven eisten dat er geen NAVO-vredesmacht zou komen.179 Na twee
weken onderhandelen en NAVO-dreigementen, wilde nog steeds geen van beide
partijen akkoord gaan met het vredesvoorstel van de NAVO. Op de Algemene Raad
van 22 februari werd al verteld dat een politiek akkoord goed haalbaar was, maar
dat de Russen en Serviërs weigerden om akkoord te gaan met de stationering van
een NAVO-troepenmacht in Kosovo.180 Desondanks bleven de onderhandelaars
vasthouden aan stationering van een NAVO-troepenmacht en kwamen de partijen
niet tot een akkoord. Nadat Thaçi ervoor had gezorgd dat Demaçi ontslag nam, werd
op 15 maart in Parijs een tweede onderhandelingsronde georganiseerd. Ditmaal had
Thaçi de steun van het gehele UÇK en kreeg hij de garantie dat de NAVO Joegoslavië
zou aanvallen als Joegoslavië niet zou tekenen. Dankzij deze garanties ging Thaçi nu
wél akkoord met het vredesvoorstel van de NAVO.181
De Russische bemiddelaar Majorski weigerde echter te tekenen omdat er nog
steeds sprake was van een NAVO-troepenmacht.182 Ook Milošević ging niet akkoord:
hij viel vooral over een appendix van hoofdstuk 7.183 Pas na afloop van de Kosovo-
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oorlog werd deze appendix openbaar gemaakt in de Westerse media.184 Deze
appendix B van hoofdstuk 7 ging veel verder dan de toelating van een NAVOtroepenmacht. Er werd geëist dat geheel Joegoslavië open gesteld zou worden aan
de NAVO, alwaar de NAVO-troepen boven de wet zouden staan.185 Volgens
hoogleraar volkerenrecht De Waart was het een “wurgcontract” en polemoloog
Leon Wecke van het Instituut voor Vredesvraagstukken in Nijmegen bestempelde
het als “een bezettingsstatuut dat geen land zou aanvaarden”.186 De Amerikaanse
diplomaat Henry Kissinger noemde de Rambouillet tekst “a provocation” en “an
excuse to start bombing”. “Rambouillet is not a document that an angelic Serb could
have accepted. It was a terrible diplomatic document that should never have been
presented in that form”187 Toen de clausule in de Westerse media bekend werd,
leidde dit vooral in Duitsland tot hoog oplopende politieke debatten.188 Op dat
moment was de Kosovo-oorlog echter al ten einde.

3.4 HET MOTIEF VAN DE NAVO
Coen van Zwol, een onderzoeksjournalist die gepraat heeft met hoge NAVOfunctionarissen, Servische soldaten, Arkantijgers, UÇK-rebellen en diplomaten om
een reconstructie van de Kosovo-oorlog te schrijven, gelooft niet dat er sprake was
van etnische zuiveringen voor maart 1999.189 Dat is opvallend, want daarmee staat
hij niet op één lijn met de gangbare publieke opinie destijds. Zo schreef de NRC
bijvoorbeeld op de vooravond van de bombardementen dat men vreesde dat de
Serviërs nu zouden reageren met “nog grootschaliger etnische zuiveringen en
moordpartijen.”190 Ook de specialisten van het instituut Clingendael denken niet dat
er sprake was van etnische zuiveringen vóór aanvang van de NAVO
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bombardementen. De Wijk en Leurdijk merken op dat zelfs de aanklagers bij het
Joegoslavië-tribunaal tegenwoordig 1 januari 1999 als begindatum van de
gruwelijkheden hanteren.191 En daarbij valt alleen het Račak-incident tussen de
gehanteerde begindatum en de aanvang van de bombardementen in maart 1999.192
Dat maakt het waarschijnlijker dat het Račak-incident een op zichzelf staande
gebeurtenis was en niet onderdeel van een Joegoslavische terreurcampagne.
Er van uitgaande dat de NAVO ook wel wist dat er geen terreurcampagne
gaande was, rijst de vraag waarom de Atlantische statenbond dan ingegrepen heeft.
Volgens Van Zwol was er sprake van “een complex spel”: NAVO had al een jaar lang
het militaire middel gebruikt om politieke druk uit te oefenen, het zogenaamde
coercive diplomacy. Echter, de geloofwaardigheid van de NAVO zou in het geding
komen, wanneer ze niet zouden optreden nu Milošević niet zwichtte voor de
internationale druk.193 Rob de Wijk is exact dezelfde mening toegedaan. Omdat de
NAVO al heel vaak een laatste waarschuwing aan Milošević had gegeven, voelde zij
zich uiteindelijk gedwongen om tot actie over te gaan, want “de geloofwaardigheid
van de NAVO stond op het spel”.194 Volgens de Wijk is het beslist niet zo dat NAVO
bewust een oorlog heeft proberen uit te lokken. Er was geen één diplomaat binnen
NAVO die in 1998 zin had om een oorlog tegen Joegoslavië te beginnen.195 Maar
omdat de FRJ totaal niet onder de indruk leek van de militaire dreigementen, moest
de NAVO wel optreden.
Sommige critici menen dat de NAVO in Kosovo interveneerde om het
voortbestaan van de NAVO veilig te stellen. Zo zei een NAVO-diplomaat op de avond
van de eerste bombardementen: “Als wij nu niks hadden gedaan, was dit echt het
einde van de NAVO geweest.”196 De NAVO dreigde in de jaren negentig langzaam
overbodig te worden, aangezien ze zich voornamelijk begon toe te leggen op peace-
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keeping, iets wat net zo goed door de VN gedaan zou kunnen worden.197 Bij een
succesvol optreden in de Kosovo-oorlog zou de NAVO echter een precedent kunnen
scheppen voor het nieuwe raison d’être: optreden wanneer er een padstelling is bij
de VN veiligheidsraad. Dit zoeken naar een nieuwe identiteit voor de NAVO lijkt te
worden bevestigd door de wijziging van het strategische concept in 1998. In het
oude strategische concept van de NAVO was toestemming nodig van de VN, terwijl
de NAVO volgens haar huidige gedragregels geen goedkeuring hoeft te krijgen om
een militaire missie uit te voeren.198 Door deze wijziging werd de NAVO niet langer
ondergeschikt aan de VN. De Wijk gelooft echter niet dat er een verband is tussen
het nieuwe strategisch concept en de Kosovo-interventie: simpelweg omdat noch de
NAVO, noch de VS graag wilden interveniëren.199
Ook Noam Chomsky betoogt in zijn boek The new military humanism dat de
hele operatie vooral een manier was van de VS om de NAVO weer
geloofwaardigheid te geven en de wereld te laten zien wie er nu precies de baas is,
zoals een maffiabaas een winkel kort en klein slaat wanneer de burger geen
protectiegeld willen betalen.200 Dit is tevens Chomsky’s manier om te verklaren
waarom de VS ingreep in een gebied waar geen enkel eigenbelang in het geding was:
“Serbia was an annoyance, an unwelcomed impediment to Washington’s efforts to
complete its substantial takeover of Europe”.201 Chomsky is dus in tegenstelling tot
De Wijk en Van Zwol overtuigd dat de VS en de NAVO intentioneel op oorlog hebben
aangestuurd. Hiermee gaat Chomsky eigenlijk voorbij aan één van zijn eigen
argumenten. Zo betoogt Chomsky heel juist dat NAVO nooit zal optreden tegen de
Turken in Koerdistan, de Russen in Tsjetjenië op grond van machtsrealistische
afwegingen. Maar juist daarom waren er tal van NAVO-lidstaten met prominente
minderheden die daarom liever ook niet wilden optreden tegen Joegoslavië.
Het scenario dat de NAVO zichzelf in een positie heeft gemanoeuvreerd
waarin ze haar eigen geloofwaardigheid wel moest verdedigen lijkt daarom de
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waarschijnlijkste. Er zijn maar weinig wetenschappers die nog geloven dat de NAVO
deze oorlog is ingestapt puur om zogenaamde etnische zuiveringen in Kosovo stop
te zetten. Van de andere kant wijst ook alles erop dat de beleidsmakers van de
NAVO niet van meet af aan hebben aangestuurd op een oorlog met Joegoslavië.
Desondanks werd aan het eind van de Rambouillet-onderhandelingen weldegelijk
een deal gemaakt met het UÇK om tot bombarderen over te kunnen gaan onder het
motto “als jullie niet tekenen, kunnen wij niet bombarderen”.202 De NAVO begon de
eerste oorlog in haar 50-jarige bestaan niet op grond van nobele humanitaire
intenties, noch als onderdeel van een plan om een oorlog uit te lokken. Tegen wil en
dank besloot een meerderheid der NAVO-lidstaten om op 24 maart over te gaan tot
het bombarderen van de Federale Republiek Joegoslavië.
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4. DE NEDERLANDSE BIJDRAGE
4.1 BETREKKINGEN MET JOEGOSLAVIË EN HET UÇK
Al vanaf de oprichting van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) waren de
banden tussen Nederland en de FRJ niet bijzonder goed. Zo weigerde Nederland
handels- en samenwerkingsakkoorden met de FRJ te tekenen en werd besloten dat
Nederland, in afwachting van de andere EU-leden, het nieuwe Joegoslavië niet zou
erkennen.203 Uiteindelijk zou Nederland in april 1996 samen met andere EUlidstaten de FRJ aanvaarden als lid van het internationale statensysteem. Bij deze
beslissing was het opvallend dat de CDA, in tegenstelling tot de andere politieke
partijen én in tegenstelling tot de andere EU-lidstaten, tegenstander was van
erkenning van de FRJ.204 CDA-kamerlid Jaap de Hoop Scheffer wees er op dat ook de
VS de FRJ nog niet erkend had. Volgens het CDA zou de erkenning beter uitgebuit
moeten worden als politiek wapen. De Hoop Scheffer betoogde dat de FRJ pas
erkend diende te worden, wanneer Milošević beter zijn best zou doen om Karadžić
en consorten op te sporen.205
Nadat de Nederlandse regering de FRJ erkend had, schreef de toenmalige
minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo een brief aan de kamer. Hierin lichtte
Van Mierlo toe wat de belangrijkste factoren zouden zijn voor het hebben van goede
betrekkingen met de FRJ:
“De ontwikkeling van goede relaties tussen de FRJ en Nederland zal afhankelijk zijn van de
opstelling van de FRJ ten aanzien van wederzijdse erkenning van alle republieken die zijn
voortgekomen uit de voormalige SFRJ, naleving van het vredesakkoord dat in Dayton overeen
werd gekomen inclusief samenwerking met het Internationale Oorlogsmisdadentribunaal, het
bereiken van overeenstemming over vraagstukken aangaande statensuccessie, samenwerking
met betrekking tot het implementeren van een vreedzame oplossing voor de problemen in
Oost-Slavonie¨ en respect voor de mensenrechten en rechten van minderheden, in het
bijzonder in Kosovo.” 206
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Reeds in februari 1996 werd dus al benadrukt dat ‘respect voor de mensenrechten
in Kosovo’ een belangrijke rol zou spelen in de relatie tussen Nederland en de FRJ.
Deze bezorgdheid om de Albanezen van Kosovo werd in de periode 1996-1998
regelmatig geuit in de Eerste en Tweede Kamer. Wat opvalt bij bestudering van de
kamerstukken is dat er telkens gesproken werd over de ‘Albanese minderheid van
Kosovo’ terwijl men net zo goed over de Albanese meerderheid van Kosovo zou
kunnen spreken. Tevens werd er nooit gesproken over het oplaaiende geweld
tussen de Servische minderheid en de Albanese meerderheid van Kosovo. Het
aandachtspunt van de kamer lag logischerwijs enkel bij de aanvaringen tussen de
Servische politiediensten en de Albanese Kosovaren.
Het is ontegenzeggelijk dat de Nederlandse regering in haar beschrijvingen
van de gebeurtenissen (vooral in de eerste helft van 1998) duidelijk de kant koos
van het UÇK; een bevrijdingsleger waar de kamer pas in het najaar van 1997 voor
het eerst over geïnformeerd werd.207 Het is vreemd dat de regering op de hand lijkt
van het UÇK, aangezien de onafhankelijkheidsclaim van het UÇK niet overeenkwam
met het standpunt van de EU. De EU-leden hadden namelijk het standpunt
geformeerd dat Kosovo niet onafhankelijk zou worden, maar een autonome status
binnen de FRJ moest krijgen.208 Desondanks leek het er op dat Nederland, net als het
UÇK, voorstander was van een onafhankelijk Kosovo. Zo merkte GPV-Kamerlid Van
Middelkoop op dat terwijl in de rest van Europa een positie werd ingenomen die de
UÇK-eis voor onafhankelijkheid verwierp, dit standpunt “in Nederlandse stukken
nooit terug te vinden is”.209 De eenzijdige benadering van de parlementariërs is
waarschijnlijk het gevolg van de in die tijd heersende opinie, mogelijk gevormd door
eenzijdige mediaverslaggeving. Zo merken Clingendael-medewerkers Leurdijk en
Zandee op dat de Nederlandse media “opvallend weinig aandacht hebben besteed
aan het ontstaan van het probleem-Kosovo.”210 In de Nederlandse pers leek het er
op alsof de geschiedenis van Kosovo in 1989 begon, toen Kosovo haar speciale
status verloor.
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4.2 EEN HUMANITAIRE CATASTROFE
Pas eind juli, toen het UÇK al bijna een half jaar lang grote delen van Kosovo aan het
veroveren was, begon de Nederlandse regering te realiseren dat niet alleen de
Joegoslavische regering verantwoordelijk was voor het geweld. Zo schreef het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in een kamerbrief: “Hoewel Belgrado nog steeds
primair verantwoordelijk wordt gesteld voor het ontstaan van de crisis, richten de
jongste verklaringen van Contactgroep en EU zich, in verband met de toegenomen
kracht en activiteit van het UÇK, meer dan voorheen ook op het gewapend verzet
van Kosovo-Albanese zijde”.211 Ondanks een toename van de nuanceringen, werd de
facto enkel Joegoslavië onder druk gezet: vrijwel alle politieke partijen stelden in het
najaar van 1998 voor om na het wapenembargo tevens een investeringsstop af te
kondigen. CDA-Kamerlid Verhagen stelde zelfs voor om zware economische sancties
door te voeren zoals een olieboycot en het bevriezen van alle tegoeden.212 Daarnaast
zouden de EU en de NAVO moeten dreigen met militaire interventie, aangezien “er
duidelijk etnische zuiveringen gaande waren”, aldus kamerlid Koenders (PvdA).213
Vanaf november begon de Nederlandse regering zich toch kritisch op te
stellen jegens het UÇK: “De FRJ heeft in grote lijnen voldaan aan de eis met
betrekking tot de terugtrekking van eenheden en hun zware wapens naar de
posities van vóór maart van dit jaar. Het UÇK neemt in een aantal gevallen deze
posities over. Aanhoudende zorg bestaat over de broosheid van het staakt-hetvuren, met name als gevolg van provocaties door het UÇK. Vooralsnog reageren de
FRJ-eenheden over het algemeen terughoudend.”214 Op dat moment waren de
belangrijkste besluiten echter al genomen. Op het algemeen overleg van 8 oktober
stemden alle partijen behalve de SP in met het voornemen van de Nederlandse
regering om in te stemmen met de NAVO ‘activation orders’. Deze zouden de
militaire leiding van NAVO een volmacht geven om over te gaan tot bombarderen.
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Behalve dat de kamer en regering zich baseerde op de aanname dat er sprake
was van etnische zuiveringen, verkeerde de regering tevens in de veronderstelling
dat NAVO-ingrijpen legitiem zou zijn aan de hand van VN-resolutie 1199.215 Leurdijk
neemt het de leden van de Tweede Kamer kwalijk dat ze geen enkele kritische vraag
hebben gesteld over de volkenrechtelijke basis van de luchtaanvallen.216 Deze
kritiek werd steeds krachtiger omdat achteraf veel juridische wetenschappers
hebben verkondigd dat het NAVO-ingrijpen niet legitiem was. In een bijzonder
oppervlakkige uiteenzetting concludeert Clingendael-medewerkster Simone Eysink
dat de NAVO-interventie “geen legitieme humanitaire interventie” was.217 Professor
volkerenrecht Paul de Waart is echter ook van mening dat de NAVO-interventie niet
conform de volkenrechtelijke regels heeft plaatsgevonden.218 Het is zodoende
inderdaad onbegrijpelijk waarom de Nederlandse politici zó eenvoudig het verhaal
van de minister hebben geslikt.
De Tweede Kamer kende notabene de conclusie van het VN-rapport van Kofi
Annan: de situatie in Kosovo was geheel anders dan destijds in Bosnië.219 De SP, die
wél erg bezorgd was om de situatie in Kosovo, was de enige partij die niet instemde
met het starten van militaire missies.220 De SP redeneerde dat VN-resolutie 1199
geen ruimte liet om militair te interveniëren en wees er tevens op dat Rusland en
China tegenstander waren van een NAVO-interventie.221 De enige protesten in de
Tweede Kamer tegen een militaire interventie waren dus afkomstig van de SP en
waren vooral gebaseerd op de legitimiteit. De stellige zekerheid waarmee in het
Nederlandse parlement verkondigd werd dat er sprake was van etnische
zuiveringen is echter verontrustend. Het lijkt er namelijk op dat er geen enkel
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parlementslid bedacht heeft dat de emotionele verhalen over etnische zuiveringen
mogelijk overdreven werden.
Op 13 oktober, enkele dagen na het algemeen overleg over de ACTORDs,
stuurde het kabinet een brief aan de kamer waarin zij aangaf dat de NAVO-raad de
‘Activation Orders’ had uitgevaardigd. Hierin gaf de regering aan dat ze met het
besluit had ingestemd om onder andere de “diplomatieke inspanningen van
Ambassadeur Holbrooke te ondersteunen”.222 Mede als onderdeel van een strategie
van coercive diplomacy had de Nederlandse regering dus ingestemd met de
‘activation orders’. In een kritische samenvatting

van het

Nederlandse

besluitvormingsproces omtrent de Kosovo-oorlog, tekent Leurdijk aan dat in de
Tweede Kamer veel meer gediscussieerd is over deelneming aan de verificatiemissie
dan over de ‘Activation Orders’.223 De verificatiemissie was bedoeld om toe te zien
of de FRJ zich hield aan de gedane toezeggingen. Deze missie had een legitieme basis
en slechts een kleine impact op de internationale betrekkingen, maar juist over deze
missie werd heel lang gediscussieerd. Uiteindelijk ging Nederland op 16 december
akkoord met deelname aan de verificatiemissie.224
Desondanks zou juist de snel genomen beslissing om akkoord te gaan met de
‘Activation Orders’ verregaande gevolgen hebben. Met de in oktober 1998 genomen
beslissing, kon de NAVO-raad namelijk zes maanden later het bevel geven om de FRJ
te bombarderen. En dat is opmerkelijk aangezien de situatie in Kosovo tussen
oktober 1998 en maart 1999 duidelijk verbeterd was. Zo schreven de ministers van
Buitenlandse Zaken en Defensie op 4 december 1998 in een brief aan de kamer:
“Het akkoord Holbrooke- Milošević en de daaraan intussen gegeven uitvoering heeft
bijgedragen aan een aanmerkelijke verbetering van de humanitaire situatie in
Kosovo. Volgens gegevens van UNHCR zijn ongeveer 65 000 personen teruggekeerd
naar hun woonplaats.”225
Dat de positieve stemming alsnog geheel omsloeg had alles te maken met het
door mij eerder beschreven Račak-incident van januari 1999. Nadat de Nederlandse
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regering “met afschuw en walging” kennisnam van de “slachting” in Račak, werd
geconcludeerd dat de FRJ zich niet aan de VN-Resoluties 1199 en 1203 hield.226 Er
werden meteen nog drie overtredingen geconstateerd: er was een “bovenmatige
presentie” van veiligheidstroepen, bepaalde checkpoints waren niet ontruimd
volgens afspraak en ten derde werd geconcludeerd dat de FRJ zich niet coöperatief
opstelde tegenover het Joegoslavië-tribunaal.227 Desondanks gaf Minister Van
Aartsen in een antwoord op kamervragen toe dat ook het UÇK zich niet aan de
resolutie hield.228 Het irrationele politieke klimaat waarin de beslissingen genomen
werden om te bombarderen, bereikte haar hoogtepunt met het televisieoptreden
van Joris Voorhoeve op 5 april bij het TV-programma Netwerk. Het VVD-kamerlid
die tot augustus 1998 nog de Nederlandse minister van Defensie was, zei: “Dit is een
Endlösung. Er is een holocaust aan de gang in het hart van Europa. Over tien dagen
is Kosovo leeg. Vele tienduizenden mensen zijn al omgekomen. Er vinden massaexecuties plaats.”229

4.3 NEDERLANDS INTERVENTIONISME
Een eerste uitgebreid rapport over Kosovo werd in maart 1998 door de
Nederlandse regering gepresenteerd, waarbij de regering sprak over “Servisch
politiegeweld”, “standrechtelijke executies” en “zuiveringsacties”.230 Uit een
vraaggesprek over de situatie in Kosovo met de Tweede Kamer komt naar voren dat
het Nederlandse kabinet destijds “positief” stond ten opzichte van een militaire
interventie in Kosovo, indien dat nodig was.231 Na besprekingen op Europees
niveau, merkte de regering op dat Nederland van alle EU-lidstaten de hardste
opstelling innam tegen het bewind van Milošević.232 Ook binnen de West-Europese
Unie (WEU) waren het de Nederlanders bij monde van minister van Defensie
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Voorhoeve die aandrongen op “pro-actief beleid” en “gezamenlijk optrekken met de
Noord-Amerikaanse

bondgenoten”.233

Het

lijkt

erop

dat

Nederland

een

voortrekkersrol heeft gehad binnen de EU.
De mate waarin Nederland binnen de EU en de NAVO heeft aangedrongen op
een militaire interventie is opvallend. Zo valt in een kamerbrief van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken te lezen: “De Nederlandse regering heeft in de EU een
krachtig standpunt ingenomen. Nederland heeft altijd geweigerd met een matte
verklaring mee te gaan en heeft een gevecht geleverd om die verwijzing naar de
resolutie van de Veiligheidsraad en hoofdstuk VII, de geweldsoptie, erin te krijgen.
Dat is op het laatste moment gelukt.”234 Afgaande op deze brieven kan men in ieder
geval stellen dat de Nederlandse regering zichzelf een voortrekkersrol toedichtte bij
het aansturen op een militaire interventie. Ook in latere stadia, zoals in februari
1999 was het de Nederlandse regering die binnen de NAVO er op aan drong om
extra militaire druk te zetten op Joegoslavië.235 Zelfs, anno september 2008, nu
Servië probeert toe te treden tot de Europese Unie, is Nederland het enige EU-lid dat
tegenstander is van Servische toetreding.236 Er lijkt haast sprake te zijn van een antiServische politiek in Nederland.
De vraag rijst waarom Nederland nou zo’n grote voorstander van interventie
was. De Kosovo-interventie was namelijk pas de tweede keer in de geschiedenis van
het koninkrijk der Nederlanden, dat Nederland als agressor deelnam aan een
‘vredesafdwingende operatie’.237 Rob de Wijk stelt dat Nederland als klein land
weinig in de melk te brokkelen had binnen de NAVO.238 Daarnaast wijst Leurdijk er
op dat “bondgenootschappelijke loyaliteit” een belangrijke factor is binnen het
besluitvormingsproces van de NAVO.239 Men is zodoende daarom al snel geneigd om
te veronderstellen dat Nederland een volgzame opstelling heeft genomen binnen
NAVO. Mede omdat Nederland een klein land is, legt Nederland van oudsher nadruk
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op de mensenrechten. Volgens De Wijk is dat typisch voor landen van geringe
omvang, terwijl grotere landen zich vaker bezighouden met machtspolitieke
overwegingen. “Wij kunnen verschil maken op moreel-ethisch gebied. Dus wanneer
er mensenrechten worden geschonden, zijn wij er snel bij om moreel
verontwaardigd te zijn of om iets te roepen over de inzet van militaire middelen.”240
Dat zou kunnen verklaren waarom Nederland voorstander van interventie was,
maar niet waarom Nederland meer dan andere kleine landen pleitte voor een
gewapend ingrijpen.
Bij bestudering van de redenen waarom Nederland koos voor een actieve
interventiepolitiek dringen vijf verschillende verklaringen zich aan. De twee meest
genoemde verklaringen door de regering zijn dat Nederland ingreep om een
humanitaire catastrofe stop te zetten én om een op handen zijnde genocide te
voorkomen.241 Dit zijn idealistische argumentaties waarin het eigenbelang van de
Nederlandse staat niet aan bod komt. Daarnaast heeft de regering vaak haar
onvrede geuit over de samenwerking van Milošević in de onderhandelingen en zijn
coöperatie met het uitleveren van verdachten aan het Joegoslaviëtribunaal. Behalve
deze drie hoofdredenen heerste er bij de regering ook de vrees voor verdere
ontwrichting van de Balkan en de zorg om de grote groep Albanezen die in
Nederland asiel aanvroegen.242
Uiteindelijk hebben alle vijf redenen meegewogen in de beslissing om te
interveniëren. Maar hoe is nu te verklaren dat Nederland het meest van alle EUlanden pro-interventie was? De vijfgenoemde redenen lijken namelijk ook op
andere EU-landen van toepassing: zo had Duitsland bijvoorbeeld met een nog veel
grotere stroom Albanese asielzoekers te maken. Een mogelijke verklaring van de
voortrekkersrol van Nederland is dat het trauma van Srebrenica nog heel zwaar op

240

Marijnissen, 97.
Nederlandse regering, ‘Kamerbrief Kosovo’,
http://www.mindef.nl/actueel/parlement/kamerbrieven/1999/1/1706-240399_kosovo.aspx (24
maart 1999).
242 Ook in VN-Resolutie 1199 werd geconstateerd dat het Kosovo-conflict een bedreiging vormde
voor de vrede en veiligheid in de balkanregio. Met betrekking tot de Kosovaarse vluchtelingen is
gedurende geheel 1998 regelmatig gedebatteerd. Zie onder andere: Tweede Kamer, 19 637
‘Vluchtelingenbeleid’, nr. 361 (30 augustus 1998).
241

42

de schouders van de regering drukte. Het kabinet-Kok II dat Nederland de Kosovooorlog in loodste, zou drie jaar na de Kosovo-oorlog uiteindelijk haar ontslag
indienen vanwege het NIOD-rapport over Srebrenica. Dat men het Kosovo-conflict
vaak associeerde met het Srebrenica-debacle blijkt ook uit de kamer stukken.
Wanneer Kosovo in de Tweede Kamer werd besproken werd er vaak al snel een link
met Srebrenica gelegd. Zo stelde RPF-kamerlid Stellingwerf tijdens een debat over
Kosovo dat “de geschiedenis van juni 1995 in Bosnië zich lijkt te herhalen”.243 Ook
de VVD zag al snel een verband tussen Srebrenica en Kosovo.244
Behalve Srebrenica had Nederland ook een speciale band met het
Joegoslaviëtribunaal. Het in Den Haag gevestigde gerechtshof moest toch als een
uithangbord dienen voor Nederland als centrum van de internationale rechtsspraak.
De weinig-coöperatieve houding van Milošević zal juist daarom vooral in Nederland
een negatieve impact gehad hebben op de algemene beeldvorming in dit conflict. Of
bovenstaande argumentaties echter negen jaar na de oorlog nog steekhoudend zijn
is de vraag.

4.4 ANALYSE VAN DE ONDERBOUWING
Net als de meeste andere NAVO-leden, baseerde Nederland zich op de vijf genoemde
beweegredenen. Waren deze beweegredenen echter juist? De meest genoemde
redenen om tot bombarderen over te gaan waren de etnische zuiveringen en de
vrees voor verdere escalatie. Deze argumentatie is onlosmakelijk verbonden met de
angst voor een herhaling van de gebeurtenissen in Bosnië. Deze vergelijkingen
werden niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten gemaakt. Zo sprak Albright
gedurende de Kosovo-crisis over “the lessons of 1991”: “This time, we must respond
before it is too late.”245 Het gevaar van Albrights poging om te leren van de lessen
van de geschiedenis is echter dat twee situaties onterecht over één kam gescheerd
worden. Wat in de ene situatie de juiste oplossing is, kan in een andere juist
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averechts werken. In het VN-rapport over de situatie in Kosovo van oktober 1998
werd al duidelijk gemaakt dat de situatie geheel anders lag dan destijds in Bosnië.246
Toch werd er in 1998 veelvuldig beweerd dat er etnische zuiveringen
plaatsvonden, iets wat tegenwoordig door vrijwel niemand meer wordt
volgehouden. In hoofdstuk drie werd al duidelijk dat Van Zwol, De Wijk, Leurdijk en
vele anderen tegenwoordig van mening zijn dat er geen sprake was van etnische
zuiveringen vóór aanvang van de bombardementen. Zelfs de aanklagers van het
Joegoslavië-tribunaal hebben uiteindelijk nooit een Servische leider aangeklaagd
voor etnische zuiveringen in 1998.247 Van de 25 gedetailleerde aanklachten tegen de
Servische regeringsleiders die van datum zijn voorzien, bevinden zich er 24 in de
periode dat Operation Allied Force aan de gang was.248 De Servische
regeringsleiders werden dus slechts voor één incident aangeklaagd dat plaatsvond
vóór de NAVO-bombardementen: het Račak-incident. Ondanks de gruwelijkheid van
de moordpartij in Račak, kan aan de hand van dit ene incident onmogelijk
gesproken worden van planmatige etnische zuiveringen.
Ná aanvang van de bombardementen zijn er echter ongetwijfeld
oorlogsmisdaden begaan door de Serven. Of de Servische regeringsleiders dit echter
gepland hebben, blijft maar zeer de vraag. Feit is echter dat het Joegoslaviëtribunaal haar schattingen van rond de 10.000 doden verlaagd heeft tot 2.700,
waarbij de personen die in gevecht zijn gestorven worden meegeteld.249 Ook dát is
een gruwelijk gegeven, maar het staat niet in verhouding met de disproportionele
commentaren van politici en media vóór aanvang van de bombardementen,
waarvan Bill Clintons beschrijving van een holocaust en een ‘tweede Bosnië’ een
goed voorbeeld is.250 Ook de Kosovaarse endlösung waar Voorhoeve het
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Nederlandse volk mee bang maakte, heeft nooit plaatsgevonden. We kunnen gerust
stellen dat de zaken rondom de Kosovo-crisis extreem gedramatiseerd werden door
zowel politici als media. En mede omdat de Nederlandse regering in de
veronderstelling verkeerde dat er planmatige etnische zuiveringen plaatsvonden in
Kosovo, heeft Nederland besloten om mee toe doen aan de luchtcampagne tegen de
FRJ. Deze veronderstelling was echter onjuist.
Een ander belangrijke indruk die de Nederlandse regering had was dat
Milošević persoonlijk verantwoordelijk was voor de misère op de Balkan en dan
vooral met betrekking tot Kosovo. In de Tweede Kamer werd Milošević daardoor
regelmatig als een demoon weggezet, en niet alleen door de regeringspartijen. Zo
noemt SP-kamerlid Van Bommel hem een “onbetrouwbaar iemand met een wrede
persoonlijkheid.”251 GroenLinks-kamerlid Vos meende zelfs beter dan de
internationale onderhandelaars te weten hoe Milošević in elkaar zat: “de
internationale gemeenschap ziet Milošević graag als een vredesduif, terwijl hij in
feite een havik is.”252 Opvallend is dat de mensen die gespecialiseerd zijn in
balkanzaken of met Milošević om de tafel hebben gezeten, juist iets anders zeggen
dan de Nederlandse politici. Zo meent Detrez dat ook zonder Milošević er een
conflict zou zijn geweest in Kosovo: “als Milošević er niet was geweest, dan was het
wel Iwanović of Petrović geworden.”253 En het beeld van Milošević als meesterbrein
van genocide en etnische zuiveringen, moet volgens Lord Carrington ook op de
schop: “het is belachelijk om te zeggen dat Milošević een oorlogsmisdadiger is.”254
In de westerse media werd echter een karikatuur gemaakt van Milošević als
de kern van het Kosovo-probleem. Als Milošević van het toneel zou verdwijnen, dan
zouden de problemen in de Balkan opgelost zijn. De woordvoerder van Madeleine
Albright zei letterlijk: “He is not simply part of the problem; Milošević is the
problem.”255 Een vreemde opvatting aangezien Milošević democratisch gekozen was
als leider van Servië en moeilijk omschreven kan worden als een autoritaire
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radicaal. Medio februari 1999, vlak voor het uitbreken van de oorlog, schrijft Detrez
dat er twee Servische visies over het probleem Kosovo zijn. Aan de ene kant was er
de visie van de aanhangers van Vojislav Šešelj die vonden dat de unitaire Servische
staat geen ruimte bood voor Kosovaarse autonomie. Daar tegenover stond de meer
gematigde Slobodan Milošević die de positie innam dat Kosovo een bepaalde mate
van autonomie zou moeten krijgen.256 Ook liet Milošević een referendum houden
over de Kosovo-kwestie om vervolgens zijn beleid aan te passen aan de uitkomst
van het referendum. Zoiets is niet kenmerkend voor een autoritaire dictator die zijn
mening op het volk drukt. Er lijkt daarom veel waarheid te zitten in de woorden van
Noam Chomsky: “We should not misdescribe Milošević as a dictator; he is a true
representative of the Serbian people”.257
Afgezien van het feit dat er in 1998 nooit sprake is geweest van planmatige
etnische zuiveringen in Kosovo en afgezien van het feit dat de Joegoslavische
regering niet de hoofdoorzaak was van het Kosovo-probleem, staat ook de
legitimiteit van de interventie ter discussie. Ondanks dat het sowieso onrechtmatig
is om soevereine landen te bombarderen, kan binnen het volkerenrecht in zeldzame
gevallen een beroep gedaan worden op het principe van de ‘humanitaire
interventie’. Hoogleraar volkerenrecht De Waart legt echter uit dat ook humanitaire
interventies aan regels zijn gebonden aan de hand van drie kernpunten. Ten eerste
moet

er

sprake

van

zijn

objectief-vastgestelde

massale

schending

van

mensenrechten; ten tweede moeten de diplomatieke oplossingen uitgeput zijn; en
ten derde moet het geweld “proportioneel en effectief” zijn.258 Volgens de Waart is
zelfs aan geen één van deze voorwaarden voldaan.
Door de massahysterie over etnische zuiveringen en de eenzijdige
Rambouillet-onderhandelingen heerst er onder sommige wetenschappers zoals
Simone Eysink nog steeds het idee dat aan de eerste twee voorwaarden voldaan
was.259 Dat de bombardementen echter buitenproportioneel waren voor een
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humanitaire interventie, wordt ook door Eysink schoorvoetend erkend.260 Chomsky
beschrijft hoe de stemming in de pro-Westerse provincie van Vojvodina omsloeg in
anti-Westerse sentimenten door de NAVO-bombardementen. Als economisch
belangrijk gebied voor Joegoslavië werden daar bruggen, watervoorraden en
elektriciteitsvoorzieningen door de NAVO vernietigd.261 Al in april leek de NAVO een
tekort aan militaire doelen te hebben om te bombarderen. Het parool op het NAVOhoofdkwartier in Brussel was in die dagen: “Jongens, geef ons in godsnaam iets om
op te schieten.”262 Zodoende werd de residentie van Milošević, televisiestations,
sigarettenfabrieken en partijcentra gebombardeerd.263 Terwijl de Nederlandse
regering als doel stelde om een humanitaire catastrofe af te wenden, leken de
Nederlandse F-16 piloten eerder mee te helpen aan het veroorzaken van een
dergelijke catastrofe. Ook Leurdijk en De Wijk zijn van mening dat de humanitaire
interventie moeilijk legitiem genoemd kan worden.264
In totaal zette Nederland zestien F-16s, drie P-3C Orion patrouillevliegtuigen,
twee fregatten en één onderzeeboot in gedurende operatie Allied Force.265 De
Nederlandse regering greep naar de wapenen omdat zij er van overtuigd was dat er
planmatige etnische zuiveringen plaatsvonden én de problemen rondom Kosovo
opgelost zouden worden, zodra de regering van Milošević van de troon gestoten
werd. Deze gedachte rechtvaardigde de NAVO-leus dat ze slechts met een regering,
en niet met een land in oorlog was. Op 11 maart 2006 stierf Slobodan Milošević in
de gevangenis van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Het Kosovaarse parlement
riep op 17 februari 2008 haar onafhankelijkheid uit, ondanks de waarborging van
de Servische soevereiniteit in VN-resolutie 1244.266 Ondanks dat Milošević er niet
meer bij is, blijft het probleem Kosovo anno oktober 2008 nog steeds onopgelost.267
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CONCLUSIE
Daar waar het buitenlands beleid van Nederland sinds het begin van de 19e eeuw
gekenmerkt werd door een politiek van neutraliteit, transformeerde de Nederlandse
staat zich na de Tweede Wereldoorlog in een land die actief partij koos bij
internationale aangelegenheden. Het buitenlandbeleid van Nederland sinds 1945 is
wellicht het best te typeren als Atlantisch-georiënteerd met een behoorlijk volgzame
opstelling binnen de internationale organisaties zoals de NAVO en de EU. In de
inleiding stelde ik nog de vraag of Nederland niet klakkeloos achter de NAVObondgenoten de Kosovo-oorlog inliep. Na bestudering van het onderwerp,
concludeer ik dat het tegendeel het geval lijkt te zijn. Uit tal van kamerstukken blijkt
namelijk dat Nederland een leidende rol heeft gehad bij het aansturen op een
militaire interventie binnen de NAVO en de EU. Er is hier zodoende sprake van een
opmerkelijke trendbreuk in het buitenlandbeleid van Nederland. Of de Nederlandse
opstelling bij het Kosovo-conflict gezien dient te worden als een op zichzelf staand
incident of een geheel nieuwe richting op het gebied van de buitenlandse politiek
valt uit deze publicatie niet te concluderen.
Momenteel heerst in het Nederlandse taalgebied de veronderstelling dat
Kosovo niet de bakermat van het Servendom was en zodoende wordt deze Servische
claim als mythe afgedaan. Aan de hand van betrouwbare bronnen kan echter
weldegelijk goed beargumenteerd worden dat Kosovo tot de bakermat van het
Servendom behoorde. Daarom heeft de bedenker van deze redenering, professor
Detrez, naar aanleiding van deze scriptie zijn stelling teruggetrokken.268 De
voorheen gangbare opvattingen om het Kosovo probleem te verklaren, namelijk de
afschaffing van de autonomie in 1989 en het nationalisme van Milošević, zijn in de
afgelopen jaren door meerdere wetenschappers van tafel geveegd. Een veel
realistischere verklaring voor het Kosovo-probleem zijn de nationalistische
stromingen, zowel Servisch als Albanees, die al sinds de aanvang van de
Balkanoorlogen (1912-1913) aanwezig waren. De nationalistische sentimenten

268

Persoonlijke correspondentie, 22 september 2008.

48

kregen vrij spel door de gebrekkige constitutie van 1974 en dit leidde in de jaren
zeventig en tachtig tot etnisch geweld. De onlusten werden daarnaast ook nog eens
versterkt door de hoge geboortecijfers die de werkeloosheid naar recordhoogte
stuwde, de etnische homogenisering van Kosovaarse gemeenten die de
communicatieve vervreemding vergrootte en de algehele economische rampspoed
in Kosovo.
Naarmate het UÇK een grotere rol ging spelen binnen Kosovo en de Albanese
bevolking

haar

steun

voor

de

pacifistische

Rugova

introk,

namen

de

schermutselingen over en weer toe. Uiteindelijk ontstond een geweldspiraal, die in
1998 uit zou groeien tot een heuse oorlog. Een alom gemaakte fout van journalisten
en historici is het eenzijdig aanwijzen van een arbitrair beginpunt van het conflict,
waarmee de schuld indirect in de schoenen van één partij wordt geschoven. Het
Kosovo-conflict is niet begonnen toen de Servische troepen in maart 1998 de
Jashari-clan uitmoordde; noch is het begonnen in 1997 toen het UÇK het Drenicagebied als onafhankelijk uitriep en Joegoslavische politiemensen vermoordde. Ook
begon het conflict niet in 1989 toen Milošević de autonomie van Kosovo wijzigde en
zelfs niet in 1974 toen Tito zijn fragiele constitutie introduceerde. Het conflict is
slechts een schoolvoorbeeld van de wereldwijde minderhedenproblematiek; een
fundamenteel probleem dat in het concept van de natiestaat ligt.
Vanuit idealistisch perspectief vallen de NAVO-bombardementen op
Joegoslavië te verklaren als onderdeel van een nobele missie om een ‘humanitaire
catastrofe’ te voorkomen. Met de idealistische benadering valt echter niet uit te
leggen, waarom destijds ergere misstanden zoals het Turkse militaire optreden
tegen de Koerdische minderheid ongemoeid werden gelaten door de NAVO.
Bovendien speelde bij de NAVO mogelijk het weinig idealistische motief mee dat de
Noord-Atlantische verdragsorganisatie zichzelf van een nieuw raison d’être wilde
voorzien. We kunnen dus stellen dat ook machtsrealistische redeneringen een
belangrijke rol hebben gespeeld in het besluit om Joegoslavië te bombarderen. De
meest adequate samenvatting lijkt dat de NAVO-lidstaten zich met Kosovo gingen
bemoeien op grond van de humanitaire situatie, maar dat de uiteindelijke
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interventie vooral het gevolg was van de houding van de Joegoslavische regering die
zich nauwelijks iets van de NAVO leek aan te trekken.
Net als de andere NAVO-leden, had Nederland tal van redenen om
voorstander te zijn van een NAVO-interventie in Kosovo. In de Tweede Kamer
domineerde vooral de vrees voor etnische zuiveringen en een tweede Srebrenica.
Op de achtergrond speelde ook de angst voor verdere ontwrichting van de Balkan,
het feit dat Milošević niet goed samenwerkte met het Joegoslaviëtribunaal en de
Albanese vluchtelingenstroom richting Nederland een rol. Dat juist Nederland
fervent voorstander was van de interventie, valt vooral te verklaren uit de
Nederlandse betrokkenheid bij Srebrenica en het feit dat het Joegoslaviëtribunaal in
Den Haag gevestigd is, waardoor het gerechtshof in Nederland een extra hoog
aanzien heeft. Dat de doembeelden waarop Nederland en haar bondgenoten zich in
het najaar van 1998 baseerde om te interveniëren onjuist waren, lijkt nu slechts een
onbeduidende kanttekening te zijn. Dat er geen sprake was van etnische zuiveringen
in 1998 en begin 1999 en dat Milošević helemaal niet de moordzuchtige dictator
was waarvoor hij werd afgeschilderd, heeft in Nederland het gejubel over de
geslaagde luchtcampagne niet kunnen verstoren.
Nederlandse media repten over etnische zuiveringen en de Amerikaanse
president sprak over een “holocaust”, toen de NAVO-bombardementen nog moesten
beginnen. Achteraf gezien zijn deze zware beschuldigingen bijzonder inaccuraat.
Zelfs de aanklagers van het Joegoslaviëtribunaal beperken zich tegenwoordig tot het
Račak-incident als het gaat om Servische misdaden vóór aanvang van de
bombardementen. Van een Servische campagne van etnische zuiveringen, laat staan
een holocaust, is destijds nooit sprake geweest. Tegelijkertijd werd er in het Westen
gezwegen over de onredelijke eisen die in Rambouillet aan Joegoslavië werden
gesteld. Ook vergaten de politieke partijen, behoudens de SP, om kritische vragen te
stellen bij de legitimiteit van de luchtaanvallen. Een gemiste kans; want sinds het
einde van Operation Allied Force is reeds door veel wetenschappers geconcludeerd
dat dit geen legitieme humanitaire interventie was. Het standpunt van de
Nederlandse regering dat met de verwijdering van Milošević het Kosovo-probleem
opgelost zou worden, getuigt van gebrek aan oog voor structurele factoren.
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Het is schrijnend om te moeten concluderen dat de geschiedenis zich
herhaalt. Aan de basis van dit etnische conflict lag de altijd gemakkelijk aanvaarde
redenering dat ‘historische feiten’ recht geven op territoriaal bezit. Aangezien over
elk

historisch

voorval

verschillende

interpretaties

mogelijk

zijn,

zullen

nationalistische geschiedverhalen ook in de toekomst een bron zijn voor
internationale geschillen. Dat is iets waarvoor de historicus zal moeten waken.
Zowel de Albanezen als Serven kwamen met overdreven verhalen om aanspraak te
kunnen maken op de alleenheerschappij over Kosovo. Uiteindelijk zou ook de NAVO
zich in de oorlog storten op basis van naar feiten gepromoveerde mythen. Milošević
en de Serven, het UÇK en de Albanezen, de NAVO en de Verenigde Staten: allen
werden ze ergens ter wereld afgeschilderd als belichaming van het kwaad,
afhankelijk van naar welk nieuwsmedium geluisterd werd. De internationale
rechtsorde en de wereldgemeenschap lijken echter niet gebaat bij reducering van de
wereld in groepen van goed en kwaad. En misschien is dat wel de belangrijkste
geschiedenisles die we mogen trekken uit de mythen van Kosovo.
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Gebruikte afbeeldingen
Pagina 0: Voorpagina-cartoon: Middeleeuwse mythen worden gebombardeerd met
21e eeuwse mythen. Idee Gérard Hoeberigs, getekend door Joep Wetzels.
Pagina 13: Kaart van Raska anno 1196. Scan van Jelavich, History of the Balkans I,
20. Digitaal hersteld en voorzien van legenda door Gérard Hoeberigs.
Pagina 21: Kaart van Servische Orthodoxe kathedralen en kloosters in Kosovo.
Gemaakt door Andrei Nacu (Creative Commons-licentie).
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Gebruikte afkortingen
ACTORD: Activation Order
CDA: Christen Democratisch Appèl
EEG: Europese Economische Gemeenschap
EGKS: De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
FRJ: Federale Republiek Joegoslavië
ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
GPV: Gereformeerd Politiek Verbond
KVM: Kosovo Verification Mission
LDK: Lidhja Demokratike e Kosovës (Democratische Liga van Kosovo)
NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NIOD: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
PvdA: Partij van de Arbeid
RPF: Reformatorische Politieke Federatie
SP: Socialistische Partij
UÇK: Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Bevrijdingsleger van Kosovo)
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
UNPROFOR: United Nations Protection Force
VN: Verenigde Naties
VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
WEU: West-Europese Unie
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