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Inleiding 

In april 2002 maakte USA Today melding van een groeiend aantal kleine staatkundige 

eenheden. In een interview met the World Future Society, Bethesda, Md. omschreef Maurice 

Strong, VN-oudgediende gespecialiseerd in onder andere microstaten en democratisering, de 

zogenoemde microstaten als moderne varianten van de klassieke stadstaten uit de 

Middeleeuwen en de Renaissance.
1
 In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw was 

de grote toename van microstaten het logische gevolg van dekolonisatie. Mijn verwachting is 

dat een dergelijke groei op den duur verzadigd raakt, maar het bericht in USA Today in 2002 

spreekt dit vermoeden dus tegen.  

De ontwikkeling dat meer kleine staatkundige eenheden ontstaan, heeft onder andere 

te maken met verschillende tendensen in het internationale systeem. Enerzijds dragen federale 

overheden steeds meer bevoegdheden op allerlei gebieden over aan binnenlandse regio’s. Het 

heeft namelijk voordelen om het bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers te houden.
2
 

Anderzijds krijgen ook supranationale structuren zoals internationale organisaties, 

transnationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties, burgerbewegingen en zelfs de 

massamedia meer macht in handen.
3
 Door de versnippering van bevoegdheden die voorheen 

op overzichtelijke wijze bij nationale regeringen lagen, nemen regionale overheden steeds 

meer taken over van de nationale staat. Naar aanleiding van decentralisatie in combinatie met 

schaalvergroting van competenties op internationaal niveau is het een kleine stap om de 

staatsgrenzen officieel terug te brengen binnen de groeiende autonomie van de 

binnenstatelijke regio’s. 

Het is heden ten dage nog slechts giswerk welke gevolgen de ontwikkeling van een 

groeiend aantal kleine staatkundige eenheden zal hebben voor de internationale dynamiek. 

Desalniettemin is het van wezenlijk belang voor de internationale gemeenschap om stil te 

staan bij mogelijke effecten op het huidige wereldsysteem van een toenemend aantal 

microstaten met beperkte middelen voor onder andere buitenlands beleid. Binnen het huidige 

internationale systeem bestaat er grote machtsongelijkheid tussen de microstaten en de 

grootmachten waarmee ze voorlopig nog steeds coëxisteren. Op basis van nog uit te voeren 

studies kan een kleine, maar activistische speler op het wereldtoneel als Nederland zich 

bezinnen op zijn positie. Wat zijn toepasselijke reacties op buitenlands beleidsniveau als 

                                                
1
 ‘As nations shrink, city-states may multiply’ in: USA Today Magazine 130 (2002) 2-3. 

2
  Jan Aart Scholte, ‘The globalization of world politics’ in: John Baylis en Steve Smith (ed), The globalization 

of world politics: an introduction to international relations, (Oxford 2001) 24. 
3
 Randall Baker, ‘Small, isolated states in a rapidly reconfiguring world: challenge, threat or incentive?’ in: 

Public administration and development 18 (1998) 109-111. 
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Nederland de soevereiniteit en bewegingsvrijheid van kleine staten wil bevorderen? Een 

dergelijke opstelling is mede gestoeld op eigenbelang, aangezien Nederland zelf ook tot de 

kleine machten van de wereld behoort. 

Een manier om inzicht te krijgen in de gevolgen voor het internationale systeem als 

het aantal microstaten in de toekomst groeit, is door het buitenlands beleid van microstaten in 

het verleden onder de loep te nemen. Een goed voorbeeld van een botsing tussen een 

microstaat en een grootmacht waarbij veel algemene problemen van microstaten aan bod 

komen is de Amerikaanse invasie van het Caribische eiland Grenada op 25 oktober 1983. 

De these van de scriptie luidt: 

 

De Nederlandse en Grenadese reacties op de Amerikaanse invasie van Grenada op 25 oktober 

1983 zijn een schoolvoorbeeld van hoe microstaten en andere kleine spelers binnen het 

wereldsysteem een te groot vertrouwen stellen in het internationaal recht. Daarnaast laat de 

Amerikaanse invasie van Grenada zien dat microstaten wat betreft hun bewegingsvrijheid en 

soevereiniteit binnen het internationale systeem afhankelijk zijn van de goedkeuring van 

buurlanden en een regionale grootmacht. 

 

Om tot aanname of verwerping van de vraagstelling te komen worden de volgende deelvragen 

aan de orde gesteld, die in genoemde volgorde per hoofdstuk aan bod komen:  

 

• Wat kenmerkt buitenlands beleid van microstaten en in hoeverre komt het buitenlands 

beleid van Grenada ten tijde  van het revolutionaire regime van Maurice Bishop van 

1979 tot en met 1983 overeen met deze kenmerken?  

 

• Hoe kan de Amerikaanse invasie van Grenada in 1983 in internationaalrechtelijk, 

postkoloniaal en geopolitiek kader geplaatst worden en welke verbanden bestaan er 

tussen de drie perspectieven? 

 

• Hoe verliep de Nederlandse diplomatie ten opzichte van de Amerikaanse invasie van 

Grenada en welke belangen speelden hierbij een rol? 

 

Hypotheses bij de respectievelijke deelvragen zijn als volgt: 
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• Ondanks het ondemocratische karakter van de regering Bishop zal het buitenlands 

beleid van Grenada in die periode veel overeenkomsten in buitenlands beleid van 

microstaten in het algemeen vertonen vanwege beperkte manoeuvreermogelijkheden 

binnen het internationale systeem. 

• Op internationaalrechtelijk gebied zal de door de Amerikanen geleide coalitie veel 

moeite ondervinden bij de juridische rechtvaardiging van de invasie op Grenada. Bij 

het postkoloniale perspectief zal een rol spelen dat Grenada’s voormalig kolonisator 

Groot-Brittannië geen onderdeel uitmaakte van de interveniërende coalitie. Uit de 

plaatsing van de interventie in een geopolitiek kader zal blijken dat de Koude Oorlog 

een doorslaggevende factor was bij de overwegingen om in te grijpen. Tussen de 

postkoloniale en geopolitieke kaders zullen de meeste verbanden bestaan. 

• Nederland zal als kleine speler op het wereldtoneel veel belang hechten aan navolging 

van internationaal recht. Nederland zal de Verenigde Staten naar aanleiding van de 

invasie van Grenada echter niet al te scherp veroordelen in verband met het 

bondgenootschap tussen beide landen in met name de Noord Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO). 

 

De inhoud van de scriptie is gebaseerd op een combinatie van literatuurstudie en 

bronnenonderzoek. De uitgave van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 

Clingendael The diplomacy of micro-states
4
 van Ali Naseer Mohamed, assistent-directeur-

generaal van de afdeling External Resources van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 

Barbados, was het eerste aanknopingspunt voor het onderwerp van de scriptie. Door het lezen 

van The impact of very small size on the international behaviour of microstates
5
 van George 

Reid, directeur van de afdeling Financiën en Economische Zaken van het gelijkgenaamde 

ministerie van Barbados, werd het idee geboren om kenmerken van buitenlands beleid van 

microstaten op te stellen en op een casus toe te passen. Het rapport van de Commonwealth 

Consultative Group
6
 speelde een doorslaggevende rol bij de keuze voor de casus van de 

Amerikaanse inval op Grenada. Hoofdstuk 3 is tot stand gekomen op basis van 

bronnenonderzoek in het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. 

                                                
4
 Ali Naseer Mohamed, The diplomacy of microstates (Den Haag 2002). 

5
 George L. Reid, The impact of very small size on the international behaviour of microstates (Beverly Hills 

1974). 
6
 Vulnerability: small states in the global society, Report of a Commonwealth Consultative Group (Londen 

1985). 
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Tevens is in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van notulen van ministerraadsvergaderingen uit 

het Nationaal Archief in Den Haag. 

Het persoonlijk belang in de scriptie is de wens om uit secundaire literatuur zelf een 

theorie te leren opstellen over buitenlandse beleid van microstaten en de kenmerken te toetsen 

aan een zelfgekozen casus. Door het verrichten van bronnenonderzoek bij het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken hoop ik mij te bekwamen in de analyse van diplomatieke 

correspondentie. De wetenschappelijke waarde van de scriptie is het feit dat er tot op heden 

slechts beperkt onderzoek is gedaan naar het buitenlands beleid van microstaten. Ook zijn er 

naar mijn weten geen diepgravende publicaties verschenen over de Nederlandse houding ten 

opzichte van de Amerikaanse interventie op Grenada.  

Kortom, naar aanleiding van het specifieke geval van de Amerikaanse invasie van 

Grenada in 1983 wil ik een uitspraak doen over de algemene problemen waar microstaten 

binnen het internationale systeem mee kampen. Het maatschappelijk belang van de scriptie is 

dat er naar aanleiding van de uitkomsten op nationaal beleidsniveau en binnen internationale 

organisaties adequater ingespeeld kan worden op de eventuele veranderingen die de groei van 

het aantal kleine staatkundige eenheden in het wereldsysteem met zich meebrengt.  

  

Grenada’s geografische ligging     Kaart van Grenada7 

in het Caribisch gebied
8
        

                                                
7
 ‘Grenada’, Planet ware: your unlimited travel guide to the world, op: 

http://www.planetware.com/i/map/GRE/grenada-map.jpg , laatst gewijzigd: onbekend, bekeken: 22 juli 2008. 
8 Resari, Sheila, ‘Adventure in Grenada: beyond the beach’, GORP: adventure travel and outdoor recreation op:, 

http://gorp.away.com/gifs/location/caribbean/grenada/m_grenada.gif , laatst gewijzigd: onbekend, bekeken: 22 

juli 2008. 
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Hoofdstuk 1: Buitenlands beleid van microstaten, in het bijzonder Grenada  

1.1: Kenmerken van buitenlands beleid van microstaten 

Bij het vaststellen van eigenschappen van buitenlands beleid van microstaten, is het in eerste 

instantie van belang om na te gaan hoe in bredere context buitenlands beleid binnen 

microstaten tot stand komt. Ten tweede is het logisch om het gedrag en de positie van 

microstaten binnen het internationale systeem in ogenschouw te nemen, omdat buitenlands 

beleid de internationale status weerspiegelt. Om te beginnen zal voor de duidelijkheid eerst 

aan de orde komen wat in de scriptie met de term microstaten bedoeld wordt. Over de 

definitie van de term ‘microstaat’ is veelvuldig gediscussieerd. Er kan gekeken worden naar 

criteria als landoppervlakte, Bruto Nationaal Product of inwoneraantal en voor alle 

classificaties valt wat te zeggen.
9
 In de meeste studies wordt gebruik gemaakt van de 

classificatie ‘inwoneraantal’ met een maximum van een miljoen.
10

 De keuze voor het cijfer 

heeft te maken met de pragmatische reden dat bijna alle staten binnen de limiet van één 

miljoen de specifieke problemen ervaren die worden geassocieerd met kleine omvang.
11

 Ook 

in deze scriptie zal voor de definitie van de term ‘microstaat’ het maximum inwoneraantal van 

één miljoen gehanteerd worden. 

 
Intern organisatorisch 

Het grootste gedeelte van de microstaten in de wereld is ontstaan in het proces van 

dekolonisatie. De in 1960 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen 

Resolutie 1514 (XV), de Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 

and Peoples, was een uiting van de ontwikkeling dat voorheen gekoloniseerde gebieden 

zelfstandigheid verwierven.
12

 

De microstaten erfden van de oud-kolonisatoren een regeringssysteem waarin 

parlementen weinig controle uitoefenden op buitenlands beleid. Naar aanleiding van deze 

erfenis worden de belangrijkste beslissingen op buitenlands beleidsniveau in microstaten met 

name genomen op basis van de overtuiging en persoonlijke kennis van de premier of 

president. In grotere staten komt het buitenlands beleid daarentegen tot stand door middel van 

                                                
9 Edward Dommen, ‘What is a microstate?’ in: Edward Dommen en Philippe Hein (ed.), States, microstates and 

islands (Londen 1985) 1-15, aldaar 10, 13. 
10

 Philippe Hein, ‘The study of microstates’ in: Dommen en Hein, States, microstates and islands 16-29, aldaar 

16. 
11 Vulnerability, 9. 
12

 Stanley A. de Smith, Microstates and Micronesia: problems of America’s Pacific Islands and other minute 

territories (New York 1970) 38. 
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interactie tussen de regeringsleider, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere actoren 

en factoren.
13

 

De verpersoonlijking van het buitenlands beleid, het eerste aspect bij de 

totstandkoming van buitenlands beleid van microstaten, heeft te maken met het feit dat 

ministeries van Buitenlandse Zaken in microstaten een fenomeen van na de onafhankelijkheid 

zijn. Tijdens de koloniale periode kwamen de buitenlandse betrekkingen namelijk voor 

rekening van de koloniale macht, ook toen binnenlands bestuur zelfstandig tot stand kwam. 

Vanwege hun onervarenheid missen de ministeries van Buitenlandse Zaken in microstaten 

meestal de intellectuele capaciteit en de ervaring om complexe aangelegenheden in de 

internationale diplomatie te behandelen.
14

  

Verpersoonlijking van beleid in het algemeen heeft daarnaast ook haar wortels in de 

regeringsstructuur van microstaten. Het is soms onmogelijk om organisatorisch het 

hiërarchisch consensusmodel
15

 van grotere staten te kopiëren. Bij dit model wordt onder meer 

uitgegaan van één voltijdfunctie per persoon. Bij de overheid van een microstaat neemt één 

functie vaak minder dan voltijd werk in beslag en wordt een minister bijvoorbeeld belast met 

verschillende ministeries. Er wordt niet een persoon bij een taak uitgezocht, maar een 

functionaris neemt meerdere taken op zich. Bij het nemen van beslissingen valt ook het 

hiërarchische aspect weg als een klein team van mensen die elkaar goed kennen en min of 

meer overal inzetbaar zijn om de tafel gaat zitten.
16

  

Het centralisme en de improvisatie die een logisch gevolg zijn van een dergelijke 

regeringsstructuur kunnen als andere tekenende aspecten bij de totstandkoming van 

buitenlands beleid van microstaten aangewezen worden. Een onderdeel van improvisatie op 

het gebied van buitenlands beleid is een terughoudende diplomatie: het grote overzicht 

ontbreekt en het beleid komt ‘spelenderwijs’ en ad hoc tot stand, als reactie op 

gebeurtenissen.
17

 

Daarnaast spelen demografische en financiële tekorten een rol bij de totstandkoming 

van buitenlands beleid van microstaten. De kosten van het onderhouden van diplomatieke 

missies en efficiënte ministeries staan in microstaten niet in verhouding tot het 

bevolkingsaantal. Naast een mogelijke krapte op de begroting kan er ook een gebrek aan 

gekwalificeerd en onpartijdig personeel bestaan. Gebrek aan goed personeel heeft in 

                                                
13

 Mohamed, The diplomacy of microstates, 7. 
14

 Ibidem, 10. 
15

 De eis van good governance van financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de 

Wereldbank is op dit model gebaseerd. 
16

 Dommen, States, microstates and islands, 190-196. 
17

 Mohamed, The diplomacy of microstates, 36. 
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microstaten vaak te maken met schaarse opleidingsmogelijkheden, brain drain
18

 en 

vriendjespolitiek. Deze aspecten maken een grotere kans de doorslaggevende factor te zijn bij 

aanstellingen en promoties dan persoonlijke kwaliteiten. Vriendjespolitiek is in feite een 

logisch gevolg van het leven in een kleine gemeenschap waarin iedereen elkaar kent, maar het 

zorgt er wel voor dat de beste mensen niet altijd op de juiste plekken terechtkomen.
19

  

 

Microstaten binnen het internationale systeem 

Na een kijkje in de keuken van de interne organisatie en de totstandkoming van het 

buitenlands beleid is het van belang een blik te werpen op het fenomeen microstaat binnen het 

statenstelsel. Microstaten zijn altijd onderdeel geweest van het internationale systeem. Er 

waren zelfs tijden in de wereldgeschiedenis waarin ze eerder norm dan uitzondering waren.
20

 

Voorbeelden van periodes waarin er veel microstaten bestonden zijn de Oudheid, met vooral 

de Griekse stadstaten, en de Renaissance, tijdens de late Middeleeuwen, met de Italiaanse 

microstaten.
21

 In de utopische traditie wordt zelfs gepleit voor de superioriteit van kleine 

gemeenschappen. In deze literaire en filosofische stroming, waartoe schrijvers als Plato en 

Thomas More behoren, staat de ideale samenleving centraal. Een totaal inwoneraantal van 

vier- of vijfduizend zou volgens utopisten economisch en sociaal optimaal zijn.
22

 Tot aan de 

periode van dekolonisatie werd klein echter met zwak geassocieerd.
23

 Het voortbestaan van 

een staat kwam in gevaar zodra de zelfstandigheid niet meer militair verdedigd kon worden.
24

  

Na de dekolonisatie werden microstaten met behulp van het beginsel van soevereine 

gelijkheid in het Handvest van de Verenigde Naties echter in principe als legitieme leden van 

het internationale statensysteem beschouwd.
25

 Geheel zonder discussie is de opname van de 

microstaten in de Verenigde Naties echter niet gegaan. De angst deed bij Westerse 

grootmachten de ronde dat de stemverhouding in de Algemene Vergadering door het 

gelijkheidsprincipe niet representatief meer zou zijn voor de wereldbevolking. Staten met vele 

miljoenen inwoners zouden dan namelijk dezelfde stem hebben als een klein eilandstaatje met 

                                                
18

 Hiermee wordt bedoeld: het wegtrekken van hoogopgeleiden naar landen waar ze meer verdienen. 
19 De Smith, Microstates and Micronesia, 93-95. 
20

 Mohamed, The diplomacy of microstates, 4. 
21

 Robert H. Jackson, ‘The evolution of international society’ in: John Baylis en Steve Smith (ed.), The 

globalization of world politics: an introduction to international relations (2e druk; Oxford 2001) 35-50, aldaar 

38-41. 
22

 Hein, ‘The study of microstates’, 17. 
23

 Edward Warrington, ‘Gulliver and Lilliput in a new world order: the impact of external relations on the 

domestic policies of micro-states’ in: Public Administration and Development 18 (1998) 101-105, aldaar 102. 
24 Barry Bartmann, ‘Meeting the needs of microstate security’ in: The Round Table 365 (2002) 361-374, aldaar 

362. 
25

 Mohamed, The diplomacy of microstates, 4. 
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een inwoneraantal van bijvoorbeeld slechts dertigduizend. Ook bestond de kans dat de 

Verenigde Naties financieel in de problemen zouden komen vanwege de moeilijkheden van 

microstaten om de kosten voor het lidmaatschap op te brengen. Er werden vele voorstellen 

gedaan van gewogen stemverhouding tot speciale vormen van lidmaatschap. Geen van de 

ideeën werd echter doorgevoerd omdat ze tegen het gelijkheidsprincipe en dus het 

basisbeginsel van het Handvest ingingen.
26

 

 

Autonomieverlies 

Hoewel microstaten als soevereine gelijken binnen het statenstelsel worden gezien, wordt er 

over het algemeen een verschil gemaakt tussen soevereiniteit en autonomie. Soevereiniteit is 

een, althans in uiterlijke vorm, makkelijk te herkennen status vanwege de verschillende 

symbolen die erbij horen, zoals een vlag, een volkslied, een staatshoofd, een grens, een leger 

en diplomatieke vertegenwoordigingen.
27

  

Moeilijker te definiëren is daarentegen autonomie, dat in encyclopedieën wel 

aangeduid wordt als ‘zelfbestuur’ en ‘het vrij zijn van extern bestuur’.
28

 Het begrip autonomie 

wordt door Eward Warrington, projectdirecteur van de afdeling kleine en eilandstaten van de 

International Association of Schools and Institutes of Administration, omschreven als: ‘[I}t 

consists of a tissue of relationships woven out of many strands that are often informal and 

underpinned by conventions’.
29

 Volgens Warrington is autonomie een breder begrip dan de 

puur politieke en economische connotatie. Kort door de bocht betekent autonomie de 

werkelijke zeggenschap over doen en laten van een politieke eenheid op allerlei gebied.
30

 Zo 

wordt vaak gesteld dat microstaten de controle over vitale beleidsaspecten kwijtraken door 

contracten en overeenkomsten met andere staten en/of internationale instellingen.
31

 Voor 

voorbeelden kan gedacht worden aan verplichtende clausules verbonden aan militaire 

overeenkomsten of aan leningen bij landen of internationale financiële instituten, die de 

ondertekenende staat tot bepaald beleid aanzetten waar anders misschien niet voor gekozen 

was.
32

 Anderzijds noemt Warrington het voorbeeld van delen van staten zoals bijvoorbeeld 

Noord-Ierland en het Australische Capital Territory die ondanks beperkte politieke autonomie 

                                                
26

 William L. Harris, ‘Microstates in the United Nations: a broader purpose’ in: Columbia Journal of 

Transnational Law  9 (1970) 23-53, aldaar 24. 
27 Warrington, ‘Gulliver and Lilliput’, 103. 
28

 ‘Autonomie’, Wikipedia: de vrije encyclopedie, op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonomie, laatst gewijzigd: 

10 juli 2008, bekeken: 13 augustus 2008. 
29

 Warrington, ‘Gulliver and Lilliput’, 103. 
30 Ibidem. 
31

 Stephen Krasner, Sovereignty: organized hypocricy (Princeton 1999) 40-41. 
32

 Ibidem, 149-151. 
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op economisch, demografisch en cultureel gebied, zelfstandiger en onafhankelijker opereren 

dan veel microstaten. Warrington pleit daarom ook voor de flexibiliteit van autonomie boven 

de soms isolerende werking van soevereiniteit in het geval van microstaten.
33

 

Machtsrealist Stephen Krasner meent dat door middel van conventies, contracten en 

oplegging niet alleen de autonomie, maar ook de Westfaalse soevereiniteit
34

 van staten 

geschonden wordt en dat het internationale systeem om die reden niets meer is dan 

georganiseerde hypocrisie.
35

 Juriste Jorri Duursma stelt echter dat zelfs als microstaten onder 

non-militaire druk bepaalde concessies aan andere staten moeten doen wat betreft de 

uitvoering van staatsactiviteiten, de soevereiniteit van de staat in kwestie niet in gevaar is.
36

 

Desalniettemin vindt Edward Dommen, onderzoeker voor UNCTAD, dat het voor het 

begrijpen van de problemen van microstaten van belang is onderscheid te maken tussen puur 

juridische en de ingewikkeldere politieke soevereiniteit. De reden hiervoor is het beperkte 

budget van microstaten, dat de staten dwingt belangrijke aspecten van buitenlands beleid uit 

handen te geven die moeten helpen het voortbestaan van de staat veilig te stellen, zoals 

diplomatie en veiligheidsbeleid.
 37

  

Nu de begrippen autonomie en autonomieverlies zijn uitgewerkt zullen belangrijke 

veiligheidsaspecten van microstaten aan bod komen die mogelijk tot autonomieverlies kunnen 

leiden. Van de 22 microstaten met een formele krijgsmachtorganisatie blijkt dat hun capaciteit 

tot verdediging nauwelijks verschilt van de onbewapende microstaten.
38

 Bij een aanval is hulp 

van buitenaf van groot belang.
39

 In de Koude Oorlog werd de bewapening van de microstaten 

meestal voor rekening genomen van één van de twee supermachten, de Verenigde Staten en 

de Sovjetunie. In ruil voor militaire bescherming werden de microstaten geacht het 

economisch en politiek systeem van hun verdediger over te nemen: communisme in het geval 

van de Sovjetunie en democratie in combinatie met kapitalisme bij de Verenigde Staten. 

Het begrip veiligheid omvat echter meer dan het puur militaire aspect. De non-

militaire bedreigingen tegen microstaten komen zelfs veel vaker voor dan de militaire. 

Eilandstaatjes zijn favoriet als bestemming of doorvoerplaats van illegale vluchtelingen en op 

het gebied van wapen- en drugshandel, piraterij van hulpbronnen en witwassen. De illegale 

                                                
33
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34

 Met Westfaalse soevereiniteit bedoelt Krasner de ‘political organization based on the exclusion of external 

actors from authority structures within a given territory’ (Krasner, Sovereignty, 4). 
35

 Ibidem, 40. 
36

 Jorri Duursma, Self-determination, statehood and international relations of micro-states: the cases of 

Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra and the Vatican City (Leiden 1994) 491. 
37 Dommen, “What is a microstate?’, 8. 
38

 Bartmann, ‘Meeting the needs of microstate security’, 368. 
39

 Sheila Harden, Small is dangerous: micro states in a macro world (Londen 1985) 104. 



 13 

activiteiten spelen zich voornamelijk af in de moeilijk te verdedigen achterlanden, de 

oncontroleerbare kusten en de uitgestrekte economische zones in zee en brengen de interne 

stabiliteit van een staat in gevaar.
40

  

Het recht van de zee wordt in de uitgestrekte economische zones vaak geschonden 

door buitenlandse vissersboten, wat een voorbeeld is van een economische bedreiging. De 

afhankelijkheid van de zee maakt de eilandstaatjes ook gevoelig voor klimaatveranderingen. 

De verafgelegen ligging, de eenzijdigheid van productie en kleinschalig opzet van de 

economie zijn andere economische eigenschappen die microstaten gevoelig maken voor 

inmenging van buitenaf. Ook kwetsbaarheid voor natuurrampen, afhankelijkheid van het 

buitenland wat betreft voorziening in eerste levensbehoeften en financiële levensvatbaarheid 

vallen onder deze noemer.
41

  

Bedreigingen op politiek gebied zijn bijvoorbeeld politieke druk van een grotere staat 

om veranderingen in binnenlands beleid van een microstaat te realiseren en pogingen tot 

politieke destabilisatie door dissidenten en rebellen. Machtige buitenlandse media kunnen 

door negatieve beeldvorming en culturele oplegging de politiek in microstaten beïnvloeden. 

Tot slot vormen de spill-over van onrust in de microstaten naar buurstaten en de verstoring 

van de geopolitieke status-quo in de regio ook politieke bedreigingen.
42

  

De spill-over van binnenlandse onrust geeft grotere staten vaak een aanleiding tot 

bemoeienis of interventie.
43

 Voor het bereiken van interne stabiliteit is vanwege de geringe 

keuze aan personeel de controle op veiligheid niet optimaal en hangt het succes grotendeels af 

van het verzamelen van inlichtingen. Wat betreft de inlichtingendiensten bestaat het gevaar 

dat door de beperkte omvang van de bevolking in microstaten de macht van toegang tot dit 

soort informatie misbruikt wordt voor binnenlands politieke doeleinden.
44

 

 

Selectiviteit 

Bij de specifieke politieke, economische en geopolitieke veiligheidsbedreigingen voor 

microstaten is diplomatie, bij gebrek aan militaire en economische macht, een vitaal 

onderdeel van buitenlandse betrekkingen om de veiligheid en het voortbestaan van de 

microstaat te garanderen.
45
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Bij het fenomeen diplomatie komt ook het financiële aspect en het gebrek aan 

gekwalificeerd personeel weer om de hoek kijken. Er bestaat namelijk een relatie tussen de 

ontwikkeling van een staat en de hoeveelheid van diplomatieke vertegenwoordigingen in het 

buitenland. Microstaten hebben over het algemeen drie permanente overzeese missies: bij de 

oud-kolonisator, de regionale grootmacht en de Verenigde Naties. Met de vertegenwoordiging 

bij de VN proberen de microstaten het gebrek aan representatie op een mondiaal forum te 

compenseren. Ondertussen kan er gebruik worden gemaakt van het politieke klimaat van 

gelijkheid dat er in formele zin heerst.
46

  

Naast bilaterale representatie zijn er nog andere manieren van vertegenwoordiging die 

voor microstaten geschikt kunnen zijn, zoals gezamenlijke vertegenwoordiging, representatie 

in derde landen, dubbele bilaterale representatie op neutraal terrein, unilaterale representatie 

en dubbele vertegenwoordiging.  

Gezamenlijke vertegenwoordiging is het meest geschikt voor vriendschappelijke 

buurstaten met gelijke culturen en belangen. Deze vorm van vertegenwoordiging wordt onder 

microstaten vrijwel alleen toegepast door de Caribische staten die lid zijn van het Brits 

Gemenebest.
47

 De Caribische Gemenebesteilanden organiseren ook vaak gezamenlijke 

demarches
48

, wat ook wel associative diplomacy  wordt genoemd.
49

 Vanaf deze diplomatie is 

het voor vriendschappelijke buurstaatjes met gelijke culturen en belangen in principe een 

kleine stap om een federatie te vormen om zo voordeel te genieten van samenwerking. Grote 

geografische afstanden verhinderen echter meestal zulke initiatieven.
50

  

Vertegenwoordiging door andere landen vereist een diep vertrouwen in het land dat de 

representatie op zich neemt. Bij dubbele bilaterale representatie op neutraal terrein kan 

gedacht worden aan missies bij internationale organisaties, waarvan de Verenigde Naties bij 

de microstaten de populairste is. Microstaten maken over het algemeen veel gebruik van deze 

vorm van representatie. Onder dezelfde noemer vallen volgens politicoloog Elmer Plischke 

ook directe bilaterale contacten op neutraal terrein. Dit fenomeen had vooral relevantie tijdens 

de Koude Oorlog, toen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China tot 1973 via hun 

ambassadeurs in Warschau diplomatiek communiceerden. Dubbele en unilaterale 
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representatie wordt door microstaten echter in mindere mate gebruikt.
51

 Wat betreft de 

eenzijdige representatie heeft dat te maken met het verrassende resultaat van onderzoek dat 

microstaten eerder geneigd zijn de dienst te aan te bieden aan grotere staten dan andersom.
52

  

Wat geldt voor de selectiviteit van microstaten bij de keuze voor diplomatieke 

betrekkingen, geldt tevens voor de kieskeurigheid in het buitenlands beleid als geheel. De 

oriëntatie van buitenlands beleid van microstaten vormt een afspiegeling van hun omvang, 

economische ontwikkeling, historische ervaring en strategische omstandigheden. Vanwege dit 

verband concentreert het beleid van microstaten zich vaak op een aantal specifieke 

onderwerpen die te maken hebben met hun politieke, economische en ecologische 

kwetsbaarheid.
53

  

Een belangrijk voorbeeld van beleidsoriëntatie voor microstaten is het lidmaatschap 

van internationale organisaties. Daarnaast is het versterken van hun internationaalrechtelijke 

positie voor microstaten een beleidsprioriteit. Naleving van het internationaal recht is voor 

microstaten van belang om hun voortbestaan te garanderen en om de mogelijkheid van 

interventie door grotere staten moeilijk te maken. Relaties met grote buurstaten zullen door 

versterking van het internationaal recht verbeteren, omdat de microstaat beter beschermd is 

tegen machtsmisbruik en politieke druk.
54

 Canadees politicoloog Barry Bartmann beweert in 

deze lijn dat microstaten hun onafhankelijkheid danken aan de vastberadenheid van de 

internationale gemeenschap om de territoriale integriteit van alle leden van het statenstelsel te 

respecteren en dat microstaten daarom niet vaak conventionele veiligheidsdreigingen van 

buurstaten ervaren.
55

  

Andere beleidsprioriteiten van microstaten zijn lidmaatschap van regionale 

organisaties en veiligheidsovereenkomsten. Tot de beleidsoriëntatie van microstaten behoort 

tot slot ook de eerder genoemde band met de oud-kolonisator om bijvoorbeeld militaire 

bescherming te krijgen om neutraal te blijven in de Koude Oorlog of om een zekere 

diplomatieke representatie te laten waarnemen.
 56

  

Samenvattend kan gezegd worden dat het buitenlands beleid van microstaten intern 

organisatorisch gekenmerkt wordt door centralisme, verpersoonlijking, improvisatie en geld- 

en personeelsgebrek. Bij het buitenlands beleid van microstaten gezien vanuit het 

internationale systeem is een belangrijke eigenschap autonomieverlies bij bedreigingen van 
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militaire veiligheid, politieke druk van buitenaf en economische onzekerheden als gevolg van 

of in samenspel met interne of geopolitieke onrust. Opvallend is daarnaast de selectiviteit die 

noodgedwongen een rol speelt bij zowel de keuze van diplomatieke missies in het buitenland 

als bij de focus van beleidsrichting. Microstaten zullen hun beperkte middelen van 

buitenlands beleid voornamelijk richten op de bevordering van internationaal recht binnen het 

internationaal systeem, lidmaatschap van internationale en regionale organisaties en de 

diplomatieke betrekkingen met de oud-kolonisator en een regionale grootmacht. 

 

1.2: Toepassing van buitenlands beleidskenmerken van microstaten op revolutionair 

Grenada onder Maurice Bishop 1979-1983 

Naar aanleiding van de in hoofdstuk 1.1 uitgewerkte eigenschappen van buitenlands beleid 

van microstaten, zullen in de huidige paragraaf de besproken criteria worden toegepast op het 

buitenlands beleid van het revolutionaire regime van Maurice Bishop op Grenada. Op deze 

manier kan beoordeeld worden in hoeverre revolutionair Grenada een buitenlands beleid 

voerde dat afweek van de gemiddelde microstaat. Om te beginnen zal eerst de geschiedenis 

van Grenada vanaf de Tweede Wereldoorlog behandeld worden. De onderwerpen die daarbij 

aan de orde komen zijn dekolonisatie, Grenadese politieke context en de coup d’état onder 

leiding van Maurice Bishop. 

 

Geschiedenis van Grenada 1944-1979 

Dekolonisatie 

Net zoals de meeste microstaten verwierf het Caribische eilandje Grenada de 

onafhankelijkheid in de dekolonisatiegolf van de jaren zestig en zeventig van de twintigste 

eeuw. Aan de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1974 ging echter een lange periode 

van experimenten met alternatieve staatsvormen vooraf.  

Nadat de regering in Londen in 1944 kiesrecht en een ruimere vertegenwoordiging 

toestond in het Engelstalig Caribisch gebied in het algemeen, begonnen de onderhandelingen 

omtrent de West-Indische Federatie. Dit Britse idee werd onder Caribische politici als 

aantrekkelijk beschouwd vanwege de vrees dat onafhankelijkheid van alle aparte eilanden niet 

levensvatbaar zou zijn. Pas in 1958 ontstond de West-Indische Federatie bestaande uit 

Antigua & Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Kitts, Nevis & 

Anguilla, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines en Trinidad & Tobago. Ieder eiland mocht 

op basis van de grootte van de bevolking voor de federale regering afgevaardigden aanstellen, 
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waarvan er in totaal vijfenveertig waren.
57

 De poging tot collectief bestuur was slechts een 

levensduur van vier jaar beschoren. In 1962 viel de federatie uiteen vanwege het feit dat de 

eilandbewoners zich meer identificeerden met hun eigen eiland dan met het Caribisch gebied 

als geheel.
58

  

Na de mislukking van het experiment volgden er onderhandelingen onder leiding van 

Groot-Brittannië over een federatie met de ‘kleine acht’: Barbados, Grenada, St. Vincent, St. 

Lucia, Dominica, Antigua, Monserrat en St. Kitts-Nevis-Anguilla. De grotere eilanden zoals 

Jamaica en Trinidad, die voor de meeste onenigheid hadden gezorgd, waren niet bij de 

onderhandelingen aanwezig. In 1967 kwam voor bovengenoemde eilanden min Barbados en 

Monserrat
59

 de constitutionele constructie van West-Indische geassocieerde staten tot stand. 

Binnen de overeenkomst zou binnenlandse zaken voor rekening van de eilanden komen 

terwijl Groot-Brittannië verantwoordelijk zou blijven voor buitenlands beleid en defensie.
60

  

In de West Indies Act, die de bestuursvorm van West-Indische geassocieerde staten 

mogelijk maakte, werd bepaald dat alle betrokken partijen de associatie konden beëindigen als 

hier een half jaar van tevoren melding van werd gemaakt. Vanaf halverwege de zeventiger 

jaren beriep Groot-Brittannië zich op deze clausule om de staatkundige onafhankelijkheid van 

de eilanden op te leggen. Het voormalige moederland wilde namelijk niet meer 

verantwoordelijk zijn voor eventuele ingrepen in binnenlandse aangelegenheden.
61

 

Uit de prelude tot de onafhankelijkheid van Grenada blijken naast het tijdstip van 

zelfstandigheid nog twee andere overeenkomsten met buitenlands beleid van microstaten in 

het algemeen van toepassing te zijn. Uit de geschiedenis van de West-Indische Federatie komt 

naar voren dat het succes van federatievorming, zoals besproken bij het fenomeen associative 

diplomacy, beperkt is. De verschillende eilanden die weliswaar verwante culturen en belangen 

hebben, hebben weinig meer gemeen dan de band met de oud-kolonisator. Ze identificeren 

zich voornamelijk met hun eiland in plaats van met de wijdere regio. 

Een tweede punt dat naar voren komt uit de geschiedenis van de West-Indische 

Federatie is de behartiging van de buitenlandse belangen door de kolonisator terwijl 

binnenlands bestuur zelfstandig geregeld werd. In het geval van Grenada betekent dat, dat bij 

de onafhankelijkheid in 1974 voor het eerst zelfstandig buitenlands beleid werd gevoerd, 

zonder enige ervaring of expertise. 
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De Grenadese politieke context 

De politiek van Grenada is vanaf het moment dat binnenlands bestuur in 1951 werd 

aangesteld tot aan de staatsgreep van onder andere Maurice Bishop in 1979 gekenmerkt 

geweest door vakbondsman Eric Gairy. Ook de populariteit van radicale maatregelen loopt als 

een rode draad door het politieke verhaal.
62

 In de jaren vijftig richtte Gairy twee vakbonden 

op, waarvan er één de meest radicale in de geschiedenis van Grenada tot nu toe is gebleken. 

Vanwege zijn pleidooi voor het agrarische proletariaat werd Gairy een volksheld voor de 

arme massa.
63

  

Voldoen aan zijn beloofde maatschappelijke veranderingen kon Gairy echter niet. 

Waar vóór de West Indies Act de Britten nog enige vinger in de pap hadden, verslechterden 

alle aspecten van het Grenadese openbare leven na 1967 in hoog tempo, met als dieptepunten 

onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast nam de politieke onderdrukking onder Gairy steeds 

ernstigere vormen aan. Na de onafhankelijkheid in 1974 werd zijn macht echter nog verder 

geconsolideerd.
64

 Volgens socioloog David Lewis, voorstander van de Grenadese revolutie, 

was de politiek van Gairy niet radicaal genoeg. Noch de misstanden in de Grenadese 

maatschappij, noch het politieke en economische bankroet dat voortvloeide uit de koloniale 

geschiedenis kon hij veranderen. Hierbij speelt waarschijnlijk een rol dat Gairy zelf onderdeel 

is geweest van het koloniale systeem.
65

 

In de vijf jaar die Gairy in totaal verantwoordelijk was voor het buitenlands beleid van 

Grenada, was de meest frappante koers de relatie met de Chileense dictator Pinochet. Zo 

ontving Gairy bijvoorbeeld Chileense wapens voor zijn leger, dat bekend stond als ‘groene 

beesten’. In 1976 bracht hij zelfs een bezoek aan Pinochet. Daarnaast kregen de leden van 

Gairy’s beruchte Mongoose Gang, die verantwoordelijk was voor de onderdrukking van de 

bevolking, training in Chili.
66

  

Uitgezonderd van Chili raakte Gairy in het buitenland steeds meer in onmin. Premier 

van Trinidad Eric Williams wilde nooit in het openbaar met Gairy gezien worden en Errol 

Barrow, staatshoofd van Barbados, noemde hem een ‘politiek bandiet’.
67

  De band tussen 

Gairy en oud-kolonisator Groot-Brittannië was niet bepaald om over naar huis te schrijven: in 
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1962 zetten de Britten hem af als premier vanwege wanbeleid.
68

 De commissie van 

Buitenlandse Zaken van het Britse House of Commons rapporteerde dat Gairy’s regime 

corrupt en  repressief was, ‘sustained only by rigged elections, and that it grossly mismanaged 

the economy.’
 69

  

De relatie tussen de Verenigde Staten en Grenada onder Gairy was lauwwarm te 

noemen. Bij zijn omschrijving van Gairy concentreerde bijvoorbeeld het United States 

Information Agency zich op zijn excentriciteit: ‘[H]e combined flamboyant populism and 

strong-arm tactics with interest in unidentified flying objects and unconventional religion.’
70

 

Blijkbaar vormde Gairy voor de Amerikanen geen belangrijke bedreiging. 

 

De eerste coup d’état in het Caribisch Gemenebest 

Volgens David Lewis is het ironisch dat de zwarte bourgeoisie, voor wie Gairy zich in het 

begin van zijn regeerperiode wel degelijk had ingezet, uiteindelijk zijn ondergang zou 

betekenen.
71

 De generatie uit de middenklasse voor wie hij een volksheld was voelde nog 

loyaliteit voor de Britse instituties. Deze vorm van trouw ontbrak echter bij hun kinderen van 

wie vele in de jaren zestig in het buitenland gestudeerd hadden. De leden van de marxistische-

leninistische New Jewel Movement (NJM) waren voornamelijk afkomstig uit de omschreven 

geschoolde bevolkingsgroep. Bij terugkomst stond de onderdrukkende en corrupte sfeer in 

Grenada hen tegen. Door kennismaking in hun studietijd met revolutionaire schrijvers werd 

het uiteindelijke doel van de NJM Fidel Castro’s revolutie in Cuba ook op Grenada te 

verwezenlijken. De ontwikkeling van de anti-koloniale beweging door middel van 

emancipatie en scholing van de lokale elite komt overeen met de geschiedenis van de meeste 

voorheen koloniale gebieden.
72

 

De belangrijkste oppositieleider vanaf 1973 was advocaat Maurice Bishop. Op 21 

januari 1974 werd Maurices vader Rupert, een belangrijk zakenman, door de Mongoose Gang 

gedood. De reden voor Bishop seniors dood op zogenoemde Bloody Monday was zijn 

pleidooi om vrouwen en kinderen veilig te laten passeren in een demonstratie.
73

 Op 13 maart 

1979 vond op Grenada de eerste coup d’état in het Caribisch Gemenebest plaats toen premier 

Eric Gairy bij de Verenigde Naties in New York op bezoek was. Onder leiding van Maurice 

Bishop riep de NJM een revolutionaire regering (People’s Revolutionairy Government: PRG) 
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in het leven, schortte de grondwet op en beloofde snel vrije verkiezingen.
74

 Vanwege de 

afwezigheid van Gairy ondervond de NJM nauwelijks tegenstand. De machtsovername kostte 

slechts drie aanhangers van Gairy het leven en bestond hoofdzakelijk uit het vernietigen van 

de legerbarakken van Gairy en het overnemen van het radiostation.
75

  

 

Microstaten en Grenada 

Interne organisatie van het Grenadese regime-Bishop 

Uit het eerste deel van hoofdstuk 1 is naar voren gekomen dat de interne organisatie van 

microstaten voornamelijk gekenmerkt wordt door centralisme, verpersoonlijking van het 

beleid, improvisatie en geld- en personeelsgebrek. Deze criteria zullen nu worden toegepast 

op het regime-Bishop in Grenada. 

 Wat betreft de eigenschap centralisme in microstaten kan gesteld worden dat het 

centralisme onder de regering-Bishop alleen maar is toegenomen. Dit blijkt uit de net al 

genoemde afschaffing van de grondwet die vervangen werd door een serie People’s Laws, die 

persoonlijk door Bishop werden geïnterpreteerd. Het enthousiasme van de bevolking voor de 

revolutie stierf een langzame dood toen duidelijk werd dat een rechtse dictator vervangen was 

door een linkse autocraat. Persvrijheid werd aan banden gelegd en de politieke repressie nam 

toe.
76

 Als democratie in een land afneemt, stijgt vaak de mate van centralisme. In het geval 

van Grenada kwam dit naar voren uit de invoering van marxistische-leninistische 

meerjarenplannen op het gebied van onderwijs, landbouw, industrie en de economie in het 

algemeen. In dergelijke sectoren dragen binnen een democratie meerdere maatschappelijke 

spelers bij tot beleidsvorming.
77

 Centralistische planning en een gemengde economie hoeven 

echter niet inherent te zijn aan economische achteruitgang. Voor de vindingrijke economische 

programma’s werd de People’s Revolutionary Government  in het begin van haar 

regeerperiode namelijk alom geprezen, zelfs door de Wereldbank. Aan het eind van de 

regeerperiode van de PRG zakte de Grenadese economie echter toch in. Door aanzienlijke 

Cubaanse bijdragen was de economische ontwikkeling wellicht kunstmatig hooggehouden en 

kon het niveau niet oneindig gehandhaafd blijven.
78

 

 Aan het criterium verpersoonlijking van het beleid voldoet het revolutionaire regime 

in Grenada in hoge mate. De net al genoemde persoonlijke interpretatie van Bishop van de 
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People’s Laws spreekt voor zich. Op het gebied van buitenlands beleid duidt niets op een 

vorm van inspraak van een soort ministerie van Buitenlandse Zaken. De vorming van 

buitenlands beleid kwam voor rekening van de partijtop, al dan niet voor de persoonlijke 

rekening van Bishop. 

 Qua eigenschap improvisatie geven de gebeurtenissen niet de indruk dat het 

buitenlands beleid stapje voor stapje tot stand kwam. Vanaf het eerste moment van de 

staatsgreep werd de indruk gewekt dat iedere stap, elke verklaring op het internationale vlak 

goed doordacht was en deel uitmaakte van een groter plan. Zelfs ieder woord over de 

binnenlandse situatie was ook voor buitenlandse oren bedoeld. Zo was bijvoorbeeld de 

revolutionaire leiding zich ervan bewust dat internationale erkenning voor hun regering 

moeilijk zou worden vanwege het on-Caribische en meer Latijns-Amerikaanse geweld 

waarmee ze aan de macht gekomen was. De eerste verklaring van haar kant was vooral 

bedoeld voor de oren van de Verenigde Staten. De Grenadese regering legde in de verklaring 

grote nadruk op Gairy’s mensenrechtenschendingen, op de geruststellende garantie van privé-

bezit en op snelle vroege verkiezingen onder een nieuwe grondwet. Qua buitenlands beleid 

beloofde de PRG non-alignement, ongebondenheid tegenover de twee wedijverende 

supermachten in de Koude Oorlog. De gebruikte woorden en een extra toezegging tot snelle 

verkiezingen nam de twijfel van de buureilanden tijdelijk weg, zodat de organisatie van de 

Carribbean Community and Common Market (CARICOM) de PRG als regering van Grenada 

erkende.
79

  

Na de erkenning door de Caribische staten volgde ook oud-kolonisator Groot-

Brittannië. De Britten bleven Grenada financieel steunen via het EEC Development Fund en 

de Caribische Ontwikkelingsbank ondanks de Britse tegenstand ten opzichte van het 

marxistisch-leninistische beleid van de PRG. Nicholas Ridley, toenmalig minister van 

Buitenlandse Zaken en het Gemenebest, meende dat Grenada op weg was ‘to establish the 

kind of society of which the British government disapproves, whether the people of Grenada 

want it or not’. 
80

 

De diplomatie met de Verenigde Staten begon veelbelovend en de belofte van snelle 

verkiezingen maakte de weg voor erkenning vrij. Getouwtrek omtrent de datum van de 

verkiezingen en Grenada’s relatie met Cuba leidden al binnen enkele dagen tot definitieve 

verslechtering. Bishops beroemdste rede, waarin hij zegt dat hij graag goede betrekkingen met 
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de Verenigde Staten had gewild, maar dat Amerikaans imperialisme dat in de weg stond, 

eindigt met de woorden: 

 
‘No country has the right to tell us what to do or how to run our country or who to be friendly with (…) 

we are not in anybody’s backyard, and we are definitely not for sale.’81  

 

De toespraak werd de basis van de in progressieve kringen populaire opvatting dat Grenada in 

een communistische alliantie werd geduwd door hardhandig Amerikaans getreiter.
82

  

Politicoloog Robert Pastor onderzocht de claim of sancties van de Verenigde Staten regimes 

naar links duwen om aan voldoende geld te komen. Hij concludeert echter dat Grenada in 

haar buitenlands beleid altijd al op Cuba gericht is geweest en dat dit politieke spelletje 

slechts tot doel had om de revolutie veilig te stellen.
83

  

Ook op het gebied van de binnenlandse politiek kwamen de intenties niet overeen met 

de retoriek. Door zowel experts in het buitenland als door de bevolking zelf werd de revolutie 

altijd als idealistisch ‘links-achtig’ beschouwd. Uit een document dat na de Amerikaanse 

invasie gevonden werd, bleek echter het expliciete en radicalere doel om Grenada tot een 

West-Indische versie van de Sovjetunie om te vormen.
84

 Bovenstaande omschrijving van de 

eerste diplomatieke daden van het regime-Bishop laat duidelijk zien dat er in het buitenlands 

beleid eerder sprake was van een vooropgezet en goed doordacht plan dan van terughoudende 

diplomatie. 

 De voor microstaten vaak problematische factor geld- en personeelsgebrek gaat slechts 

in mindere mate op voor Grenada onder Bishops leiding. Bishops vader-zoon-achtige relatie 

met de Cubaanse leider Fidel Castro bracht vanaf het moment van volledige diplomatieke 

representatie op 11 april 1979 veel Cubaanse hulp binnen, die niet beperkt bleef tot militaire 

assistentie. Ook artsen, tandartsen, bouwvakkers en bouwmateriaal behoorden tot de steun.
85

 

De bouwgerelateerde hulp had te maken met de constructie van een internationaal vliegveld 

bij Point Salines. Dit Brits idee uit 1954 kon nu worden uitgevoerd door middel van Cuba’s 

financiële en materiële hulp en haar inzet van mankracht.
86

 

Betrouwbaar regeringspersoneel voor de PRG was behalve uit Cuba ook afkomstig uit 

de revolutionaire kringen van buureilanden. Het personeel werd geruild voor 
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trainingsfaciliteiten en intelligence met de in eigen land niet welkome organisaties.
87

 Verder 

financiële ondersteuning was afkomstig uit Venezuela, Nigeria, Algerije, Syrië, Irak, Libië en 

de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ondanks afkeuring van de Verenigde 

Staten.
88

 Vanaf de vestiging van een Russische ambassade in Grenada in oktober 1982 nam 

ook de toevoer van hulp en materieel uit de Sovjetunie toe.
89

 Geld-, maar vooral 

personeelsgebrek was al met al dus beperkter van toepassing op de regering onder Bishop dan 

over het algemeen van een microstaat te verwachten valt. 

 Kortom, in deze subparagraaf zijn de eigenschappen van microstaten wat betreft 

interne organisatie toegepast op het revolutionaire regime van Maurice Bishop op Grenada 

van 1979 tot 1983. De uitkomst hierbij is dat centralisme en verpersoonlijking van het beleid 

overeenkomen met de casus en dat de factoren waarschijnlijk zelfs zijn toegenomen. Geld- en 

personeelsgebrek gaan slechts in mindere mate op voor Grenada door vermindering van 

personeelsgebrek vanwege Cubaanse vakmensen. Het criterium terughoudend buitenlands 

beleid blijkt uit de Grenadese diplomatie rond de erkenning van het regime niet te gelden. De 

bedreven diplomatie kan zelfs als een goed doordacht plan van aanpak omschreven worden. 

 

Autonomieverlies van Grenada onder Maurice Bishop 

De soevereiniteit van Grenada staat sinds de onafhankelijkheid van 1974 buiten kijf. Hoeveel 

werkelijke zeggenschap Grenada echter had over zijn doen en laten in het internationale 

systeem is minder duidelijk. Dit aspect wordt nu bekeken door de voorbeelden van 

autonomieverlies, waar microstaten over het algemeen tegenaan lopen, naast de daden en 

omstandigheden van Grenada onder Bishop te leggen. 

De Koude Oorlog is de eerste omstandigheid die Grenada deels autonomieverlies 

opleverder. In het algemene deel werd gesteld dat hulp van de Verenigde Staten of de 

Sovjetunie verkregen kon worden in ruil voor solidariteit met het economische systeem van 

één van de twee supermachten. In Grenada is het daarentegen andersom het geval geweest. 

De socialistische revolutie is niet van buitenaf opgelegd. Noch was het onderdeel van een 

expliciete ruil. Toen het regime met zijn marxistisch-leninistische affiniteit echter eenmaal in 

het zadel zat door middel van een putsch, kon er door de regering-Bishop wel degelijk 

gerekend worden op allerlei vormen van hulp van het Sovjetblok, waarbij Cuba de 

hoofdsponsor was.  
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De belangrijkste vorm van hulp en ondersteuning was zonder twijfel de militarisering, 

die in het geval van Grenada een grote rol heeft gespeeld bij de latere Amerikaanse invasie 

van het eiland in 1983. Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden al sinds de machtsovername 

het vermoeden en zelfs duidelijke indicaties dat er op Grenada militarisering aan de gang was 

met behulp van het Sovjetblok. Na de invasie trof de vredesmacht inderdaad een voorraad 

wapens aan zoals die nog nooit verzameld was in het Caribisch Gemenebest en die al het 

defensiemateriaal van alle Oost-Caribische eilanden bij elkaar fors overvleugelde. Daarnaast 

werden ook belangrijke militaire overeenkomsten gevonden tussen Grenada en de Sovjetunie, 

Cuba en Noord-Korea. Tot slot troffen de Amerikanen verschillende documenten aan met nog 

ambitieuzere, maar onuitvoerbare militaire plannen. In 1986 had bijvoorbeeld een leger 

gevormd moeten zijn ter grootte van tien procent van de Grenadese bevolking.
90

 Normaal 

gesproken vragen microstaten grotere staten om militaire bijstand in geval van een concrete 

militaire dreiging. In het geval van Grenada is de directe dreiging er nooit geweest.
91

 De 

Verenigde Staten maakten zich weliswaar zorgen om de geopolitieke situatie in de regio, 

maar wilden tot het aantreden van president Ronald Reagan (1981-1989) een tweede Cuba-

crisis mijden.
92

   

Het gevolg van de militarisering voor de geopolitieke balans in de regio was dat de 

omringende eilanden zich bedreigd voelden. Het wantrouwen richting Grenada uitte zich bij 

de politiek op de buureilanden in een verschuiving naar rechts, wat totaal inging tegen het 

doel van de PRG om de revolutie in de regio te verspreiden.
93

 De bezorgdheid om hun eigen 

veiligheid leidde er uiteindelijk toe dat de omliggende eilandjes uiteindelijk hulp vroegen bij 

de regionale grootmacht de Verenigde Staten.
94

 De angst voor spill-over van de politieke 

situatie op Grenada naar de omliggende eilanden slaat terug op het kenmerk autonomieverlies, 

omdat het inmenging van buitenaf tot gevolg kan hebben. Dat is in het geval van Grenada ook 

gebeurd door middel van de Amerikaanse interventie op verzoek van de buureilanden van de 

Organisatie van Oost-Caribische Staten (OECS).  

Wat betreft de andere aspecten van territoriale integriteit en veiligheid, afgezien van 

het militaire aspect, verschilt Grenada in principe weinig van andere eilanden. Het eiland is 

net zo gevoelig voor extreme weersomstandigheden en het heeft een even eenzijdige en 
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kwetsbare economie die afhankelijk is van toerisme als de omschreven eilandstaatjes in het 

algemene deel.
95

 Criminele activiteiten in het oncontroleerbare achterland van Grenada zijn 

moeilijk te controleren. Grenada’s functie van safe haven voor revolutionaire bewegingen in 

de regio is bewust gekozen in ruil voor wederdiensten zoals de genoemde levering van 

personeel. Om deze reden geldt de Grenadese functie als safe haven niet als een voorbeeld 

van een gevaar voor de interne stabiliteit.
96

 

Een belangrijk onderdeel van autonomieverlies is tot slot nog politieke druk. In het 

geval van Grenada onder de regering-Bishop kan de politieke druk gezien worden in alle 

pogingen van de Verenigde Staten om de koers van het revolutionaire regime te veranderen. 

Hiervoor verwijs ik onder andere naar de in de vorige paragraaf behandelde doelbewuste 

Grenadese-Amerikaanse diplomatie vlak na de coup die geenszins op terughoudend beleid 

duidt. Een ander voorbeeld van politieke druk is gelieerd aan economische druk. In 1982 

startte de Amerikaanse president Reagan het Caribbean Basin Initiative (CBI) dat bestond uit 

een uitgebreid financieel en ontwikkelingsprogramma bedoeld voor landen die 

vriendschappelijk tegenover de Verenigde Staten stonden. Het doel was de deelnemende 

landen te vrijwaren van  

 

‘the dark future foreshadowed by the poverty and repression of Castro’s Cuba, the tightning grip of the 

totalitarian left in Grenada and Nicaragua, and the expansion of Soviet-backed, Cuban-managed support 

for violent revolution in Central America’.
97

 

 

Na bovenstaande woorden is het eigenlijk overbodig te vermelden dat Grenada niet voor de 

regeling in aanmerking kwam. Wel werd het hulpprogramma in de diplomatieke 

wandelgangen als aas gebruikt om op veranderingen op Grenada aan te dringen. Door de 

hoeveelheid voorbeelden kan er een aparte scriptie geschreven worden over de politieke en 

economische druk van de Verenigde Staten ten opzichte van Grenada tijdens de regering-

Bishop. Desalniettemin is het tot slot nog van belang om het veelzeggende geval op te halen 

van de Amerikaanse druk op de EEG om geen financiële hulp te bieden bij de eerder 

bespoken bouw van vliegveld Point Salines. Een ander voorbeeld is de Amerikaanse 

weigering om na de verwoestende wervelwind Allen noodhulp te bieden aan Grenada en de 
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druk op andere landen dat ook niet te doen.
98

 De indirecte politieke en economische druk 

geeft aan hoe ver de Verenigde Staten wilden gaan om interne veranderingen op Grenada te 

bewerkstelligen. 

Wat betreft autonomieverlies bij microstaten is het bij voorbaat al lastig om de vinger 

precies op de zere plek te leggen, omdat het om grotendeels onmeetbare kwalificaties gaat. 

Desondanks wordt dit begrip in de theoretische literatuur omtrent microstaten als een 

belangrijk kenmerk van hun buitenlands beleid gezien. Bij de toepassing van het criterium op 

Grenada ten tijde van de regering-Bishop is naar voren gekomen dat er aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan die (mogelijkerwijs) tot autonomieverlies zouden kunnen leiden, 

zoals Grenada’s positie in de Koude Oorlog, de gevolgen van militarisering en politieke en 

economische druk van de Verenigde Staten.  

Het is echter een discussiepunt of de besproken voorwaarden werkelijk 

autonomieverlies tot gevolg hebben gehad. In het meest extreme geval kan beweerd worden 

dat alle voorwaarden bij elkaar aan het eind van de regering-Bishop tot de Amerikaanse 

invasie hebben geleid. De Amerikaanse actie betekende een duidelijk geval van 

autonomieverlies en zelfs van een fundamentele inbreuk op de soevereiniteit van Grenada. 

 

Selectiviteit in buitenlands beleid van de PRG 

Uit paragraaf 1.1 is gebleken dat microstaten qua middelen altijd genoodzaakt zijn strikte 

selectiviteit toe te passen bij de keuze van diplomatieke missies en thema’s van buitenlands 

beleid. Wat betreft permanente diplomatie geven microstaten over het algemeen de voorkeur 

aan representaties bij de Verenigde Naties, een regionale grootmacht en de oud-kolonisator. 

In het geval van het revolutionaire Grenada zat deze voorkeur inderdaad inbegrepen bij de 

selectie van diplomatieke missies. De regionale grootmacht in het Grenadese geval is Cuba en 

niet de Verenigde Staten. Zoals eerder aan bod gekomen is, kwamen de Grenadees-Cubaanse 

diplomatieke contacten al snel na de machtsovername tot volle bloei. Vanwege deze 

toenadering verliep het politieke contact tussen de Verenigde Staten en Grenada tijdens de 

regering-Reagan via de Amerikaanse ambassade in Barbados.
99

  

Wat ook al eerder is aangestipt, is het stroeve contact tussen Grenada en oud-

kolonisator Groot-Brittannië na de Britse erkenning van de PRG, dat gepaard ging met grote 

Britse kritiek. Om die reden voldoet Grenada niet aan het algemene kenmerk van microstaten 

om een speciale band met de oud-kolonisator te houden om bijvoorbeeld bepaalde aspecten 
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van buitenlands beleid te delen. Bij welke vorm van hulp dan ook richtte Grenada zich in 

eerste instantie op Cuba. 

 Bij de Grenadese selectie van representatie blijkt de ideologische factor van de Koude 

Oorlog een grote rol te spelen, wat al duidelijk naar voren komt uit de concentratie op Cuba 

ten koste van de Verenigde Staten. Op het Westelijk halfrond had Grenada verder een 

‘broederlijke’ band met Suriname en de Amerikaanse vijanden Nicaragua en El Salvador.
100

 

Associative diplomacy wordt volgens de algemene eigenschappen van microstaten van alle 

groepen buurlanden met dezelfde cultuur en belangen alleen benut wordt door de Caribische 

Gemenebest-eilanden. Voor revolutionair Grenada was deze vorm van diplomatie geen optie 

vanwege de grote verschillen in politieke oriëntatie die sinds de regimeverandering met de 

buureilanden waren ontstaan. Grenada’s diplomatieke netwerk strekte zich buiten het eigen 

continent uit naar de Sovjetunie, Oost-Europa en Derde Wereldlanden met een socialistische 

achtergrond.
101

 Grenada’s keuze voor diplomatieke representatie weerspiegelde ten tijde van 

Bishop dus duidelijk de ideologische koers en het buitenlands beleid van het eiland. 

Op het gebied van selectiviteit van buitenlandse beleidsonderwerpen voor microstaten 

staan activiteit in internationale en regionale organisaties en benadrukking van internationaal 

recht boven aan de lijst. Internationale en regionale organisaties waren inderdaad 

beleidsprioriteit voor Grenada onder Bishop. Dat bleek al heel snel na de machtswisseling uit 

de eerder genoemde People’s Laws waarvan het derde artikel sprak van loyaliteit aan de 

Britse kroon, voortzetting van de functie van Gouverneur-Generaal en van Grenadees 

lidmaatschap van het Gemenebest. Ook aan onder andere CARICOM en OECS bleef Grenada 

actief deelnemen en bijdragen.
102

 Het verdrag van de OECS is bijvoorbeeld pas ondertekend 

in 1981, toen Bishop aan de macht was in Grenada.
103

 

Grenada’s veranderde beleid kwam met name tot uiting in de Verenigde Naties, waar 

zij zelfs een eigen stemgeluid ontwikkelde. In 1980 was Grenada het enige eiland van het 

Caribisch Gemenebest en één van weinige landen in het algemeen dat tegen stemde bij de 

resolutie ter veroordeling van de Russische invasie in Afghanistan.
104

 Grenada’s buitenlands 

beleid was over het algemeen pro-Russisch, anti-imperialistisch en anti-zionistisch waarbij 
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steun voor de Palestine Liberation Organisation (PLO) en het African National Congress 

(ANC) frappante voorbeelden zijn.
105

 

Een bewijs van een accent van Grenada op internationaal recht is niet eenvoudig te 

noemen. Enerzijds kan uit de eerder besproken retoriek ten opzichte van de Verenigde Staten 

opgemaakt worden dat soevereiniteit en de bescherming daarvan via het internationaal recht 

belangrijke speerpunten van de PRG waren. Anderzijds spreekt de Grenadese tegenstem bij 

de Verenigde Naties wat betreft de veroordeling van de Russische inval in Afghanistan de 

aanname tegen. Daarnaast ondersteunt het voorval de visie dat Grenada ‘invloedsuitoefening 

door de supermachten binnen hun invloedssfeer’ als spelregel binnen de Koude Oorlog 

accepteerde. 

Wat betreft de selectiviteit van buitenlands beleid van Grenada ten tijde van het 

regime-Bishop voldoet het eiland aan een aantal eigenschappen van buitenlands beleid van 

microstaten in het algemeen. Beleidsprioriteiten zijn inderdaad activiteiten in internationale en 

regionale organisaties, hoewel het uitzonderlijk is dat Grenada als microstaat een eigen 

stemgeluid heeft weten te ontwikkelen. Diplomatieke missies van Grenada in die periode zijn 

echter wat uitgebreider dan slechts bij een regionale grootmacht, oud-kolonisator en de 

Verenigde Naties. De selectie van representaties en tevens die van beleidsonderwerpen zijn 

een weerspiegeling van de ideologische koers van het eiland. 

In hoofdstuk 1 is vooral aandacht besteed aan de algemene kenmerken van buitenlands 

beleid van microstaten en de toetsing van deze criteria aan de casus van het revolutionaire 

regime onder Maurice Bishop van 1979 tot en met 1983. Ook de geschiedenis van Grenada 

vanaf 1944 tot aan de staatsgreep van de PRG in 1979 is uitgebreid aan bod gekomen. 

Verschillende keren is in het huidige hoofdstuk gezinspeeld op de Amerikaanse interventie op 

Grenada in 1983. In hoofdstuk 2 zal er ingezoomd worden op de invasie door haar te bekijken 

vanuit drie verschillende perspectieven. 
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Hoofdstuk 2: De invasie op Grenada vanuit drie perspectieven 

In het eerste hoofdstuk is bij de bespreking van de Grenadese geschiedenis en de criteria van 

buitenlands beleid van microstaten in de regeerperiode van Maurice Bishop herhaaldelijk 

gerefereerd aan de Amerikaanse invasie op Grenada van 1983. In dit hoofdstuk zal de 

bedoelde interventie verder werden uitgewerkt. In plaats van een chronologische opsomming 

van feiten, zullen de gebeurtenissen de revue passeren in het kader van een bespreking van het 

fenomeen vanuit drie verschillende gezichtspunten. De gekozen invalshoeken zijn het 

internationaalrechtelijk, postkoloniaal en geopolitiek perspectief. De keuze om het 

internationaal recht bij de inval op Grenada onder de loep te nemen is met name gebaseerd op 

de Nederlandse scepsis over de rechtmatigheid van de interventie. In het officiële standpunt 

van de Nederlandse regering over de Amerikaanse actie op Grenada, dat in hoofdstuk 3 aan 

de orde zal komen, wordt de twijfel over de interventie expliciet verwoord. Het postkoloniale 

element bij de invasie van Grenada is bij de studie betrokken vanwege het fascinerende 

gegeven dat Groot-Brittannië het Caribische eiland in haar invloedssfeer plaatste, ondanks de 

slechte band met de Grenadese PRG. Het belang van het geopolitieke perspectief is de 

toetsing van de reputatie van ‘Koude Oorlogsfenomeen’ van de Amerikaanse actie op 

Grenada aan de intentie en perceptie van de hoofdrolspelers. 

 

2.1: Internationaalrechtelijk kader 

De legitimiteit van de invasie op Grenada rustte volgens de Amerikaanse regering op 

verschillende gronden: 

• Honderden Amerikanen, hoofdzakelijk studenten op een medische universiteit in de 

Grenadese hoofdstad St. George’s, waren mogelijk in gevaar door de omverwerping van 

de gematigd communistische regering door een door de Verenigde Staten gevaarlijke en 

onbetrouwbaar geachte radicale fractie. 

• De Oost-Caribische staten die zich door het nieuwe Grenadese regime bedreigd voelden 

beriepen zich op de clausule van wederzijdse bijstand in hun collectief veiligheidsverdrag, 

namelijk tegen één van de ondertekenende staten en vroegen de Verenigde Staten om 

hulp. 

• De gouverneur-generaal van Grenada vroeg om militaire hulp van buitenaf omdat hij 

daartoe volgens de Verenigde Staten bevoegd was als enig overgebleven officiële 

vertegenwoordiger van Grenada.
106
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De regering-Reagan voegde aan de lijst nog de onofficiële reden toe van 

mensenrechtenschendingen op Grenada die volgens het Handvest van de Verenigde Naties 

voldoende reden gaven voor een militaire interventie om de mensenrechten veilig te stellen.
107

 

De kwestie humanitaire interventie is los van deze specifieke context al een ingewikkelde en 

sterk principiële discussie. Voor het onderzoek beperk ik mij echter tot het noemen van de 

voorwaarden voor een rechtmatige humanitaire interventie: omvangrijke en wrede 

schendingen van fundamentele mensenrechten en het hebben uitgeput van alternatieve 

oplossingen. Het is te betwisten of de mensenrechtenschendingen op Grenada onder 

bovengenoemde criteria vallen. Daarnaast was de invasie slechts een eerste en niet een 

ultieme poging om herhaling of verdere verslechtering te voorkomen. De classificatie 

humanitaire interventie is daarom niet van toepassing op de Amerikaanse invasie op Grenada. 

 

Bescherming van eigen onderdanen 

Volgens juriste Sacha Prechal bestaan er voor het gebruik van geweld ter bescherming van 

eigen onderdanen een aantal voorwaarden. Zo moeten de onderdanen in ernstig of zelfs 

levensgevaar verkeren, moet het gastland geweigerd hebben of niet in staat zijn om de 

buitenlanders te beschermen en moet er tot slot proportionaliteit bestaan tussen het gebruikte 

geweld en het gevaar waarin de onderdanen zich bevinden.
108

 In het geval van de 

Amerikaanse invasie op Grenada is aan geen van de voorwaarden voldaan. De coupplegers 

garandeerden in een telexbericht aan de Amerikaanse ambassadeur op Barbados de veiligheid 

van de Amerikaanse staatsburgers. De rector van de faculteit bevestigde ook de naleving van 

de garantie. Daarnaast hebben de ouders van de studenten de Amerikaanse autoriteiten 

gezamenlijk verzocht om geen provocerende acties te ondernemen. Bovendien raadden de 

Amerikaanse autoriteiten hun onderdanen één dag voor de interventie evacuatie op eigen 

initiatief af. In het geval van een dergelijke evacuatie zouden Amerikaanse staatsburgers zelf 

verantwoordelijk zijn voor de kosten van de evacuatie. Ook het collegegeld zou na evacuatie 

niet teruggegeven worden.
109

 

 

Verzoek om hulp van de OECS-staten aan de Verenigde Staten 

Het officiële advies van de regering-Reagan over evacuatie van Amerikanen op Grenada is 

echter in strijd met de bevindingen van een speciale juridische onderzoekscommissie naar de 
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inval op Grenada onder leiding van Edward Gordon, hoogleraar in de rechten aan Albany Law 

School. Uit de feiten blijkt dat de Amerikaanse president Reagan al drie dagen na de moord 

op Bishop op 17 oktober 1983 oorlogsschepen en troepen met bestemming Libanon 

achterhield voor het geval tot evacuatie van onderdanen op Grenada moest worden 

overgegaan.
110

 Op 21 oktober kwamen de zes eilandstaatjes waarmee Grenada samen het 

OECS-verdrag had ondertekend samen om het voornemen te bespreken de orde op Grenada te 

herstellen.
 111

 De volgende dag werd het plan zonder resultaat in CARICOM-verband 

doorgenomen. Tijdens de vergadering op zondag werden alleen politieke en economische 

sancties besproken en leek militaire interventie onder CARICOM-vlag van de baan. 

Uiteindelijk waren Barbados en Jamaica de enige CARICOM-leden buiten de OECS die de 

Verenigde Staten tot militaire interventie uitnodigden en na de invasie op 25 oktober met de 

OECS-staatjes deel uitmaakten van de Caribische Vredesmacht.
112

 De aangevoerde reden was 

dat de disproportioneel grote militaire macht van Grenada nu in handen was gekomen van een 

radicalere communistische militaire junta. Met het nieuwe goedbewapende regime vormde 

Grenada een serieuze bedreiging voor de nauwelijks bewapende omliggende buureilandjes, 

aldus was het revolutionaire eiland hiermee ook een gevaar voor de veiligheid in de regio 

geworden.
113

  

De legitimiteit van het verzoek van de OECS-staten was in eerste instantie gebaseerd 

op artikel 8 van het verdrag van de organisatie. Het verdragsartikel roept een Defense and 

Security Committee in het leven, bestaande uit de ministers van alle lidstaten die defensie en 

veiligheid in hun portefeuille hebben. De verantwoordelijkheid van het comité is de 

coördinatie van pogingen van de lidstaten  

 

‘for collective defense […] against external aggression […] including measures to combat the activities 

of mercenaries, operating with or without the support of internal or national elements, in the exercise of 

the inherent right of individual or collective self-defense recognised by Article 51 of the Charter of the 

United Nations’.
114

 

 

De toepassing van artikel 8 op de situatie van Grenada was lastig, aangezien hierin gesproken 

wordt over agressie van vanbuiten de OECS, terwijl het juist Grenada was dat een bedreiging 
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voor de andere lidstaten vormde.
115

 Een tweede probleem met de bepaling is de unanimiteit 

die nodig is voor beslissingen. Ten eerste was lidstaat Grenada niet bij de vergadering 

aanwezig. Ten tweede bleek later dat in tegenstelling tot de persberichten twee van de zes 

representanten zich van stemming hadden onthouden.
116

  

Een derde probleem met artikel 8 van het OECS-verdrag was de onduidelijkheid 

omtrent de registratie van het pact bij het Secretariaat van de Verenigde Naties. Verplichte en 

publieke vastlegging als voorwaarde voor het afsluiten van een internationale overeenkomst 

wordt bepaald in artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties en heeft tot doel 

geheime pacten te voorkomen. Het OECS-verdrag was weliswaar bij het Secretariaat 

ingediend ter goedkeuring, maar het ontwerp was geretourneerd wegens technische 

tekortkomingen. Gordon meent in zijn juridisch rapport dat bij de registratie van het 

bondgenootschap duidelijk sprake was van uitstel in plaats van afstel. De overeenkomst moet 

dan volgens de praktijk van de Verenigde Naties op het moment van de invasie als de facto 

geldend worden opgevat.
117

 

De onduidelijke status van het OECS-verdrag hangt samen met het bestaan van de 

sub-regionale veiligheidsovereenkomst Barbados Defense Force. Vier van de OECS-staten 

die uiteindelijk materiële bijdragen hebben geleverd aan de vredesmacht na afloop van de 

interventie zijn via de Barbados Defense Force verbonden met Barbados. De inhoud van het 

veiligheidsakkoord was op het moment van de invasie voor de buitenwereld geheim. 

Vermoedelijk heeft de overeenkomst te maken gehad met de mogelijkheid tot interventie in 

het geval van een gewelddadige coup d’état op één van de ondertekenende eilanden. 

Aangezien het een geheim en ongeregistreerd instrument was, was het onmogelijk er 

juridische legitimiteit aan te ontlenen. In ieder geval waren vijf van de zes Caribische eilanden 

die de Verenigde Staten verzocht hadden te interveniëren op Grenada ondertekenden van het 

geheimzinnige pact. Dit heeft mogelijkerwijs tot verwarring geleid bij de juridische 

rechtvaardiging.
118

 

 

Relevante artikelen uit het Handvest van de Verenigde Naties bij artikel 8 van het 

OECS-verdrag 

In artikel 8 van het OECS-verdrag wordt artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties 

aangehaald. De artikelen 51 en 52 van het Handvest specificeren de competentie van de VN 
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en de lidstaten voor collectieve regionale veiligheidsacties en -organisaties.
119

 Artikel 51 van 

het Handvest van de Verenigde Naties erkent het recht van individuele of collectieve 

zelfverdediging ‘if an armed attack occurs’, tót de Veiligheidsraad maatregelen heeft 

genomen om internationale vrede en veiligheid te herstellen.
120

 Een burgeroorlog komt echter 

niet overeen met de notie gewapende aanval.
121

  

Sinds het nucleaire tijdperk, dat met de Amerikaanse aanvallen op Hirosjima en 

Nagasaki in augustus 1945 is begonnen, is het onderscheid tussen een ingezette en een 

voorgenomen aanval juridisch nog verder op losse schroeven komen te staan. De noodlottige 

gevolgen van een nucleaire oorlog spelen in dit debat een hoofdrol.
122

 In het internationale 

gewoonterecht is de doctrine van preventieve zelfverdediging door de nucleaire 

ontwikkelingen omstreden geworden. Uitgangspunt van de leerstelling is dat de preventieve 

actie ondernomen wordt als reactie op ‘an instant and overwhelming necessity of self-defense 

leaving no choice of means and no moment for deliberation’.
123

 De omschrijving lijkt zeker 

niet van toepassing te zijn op de feitelijke dreiging tegen de OECS-staten bij de coup op 

Grenada. 

Artikel 52 van het Handvest van de Verenigde Naties maakt het voor regionale 

organisaties mogelijk acties te ondernemen ‘to restore order and self determination in a setting 

of breakdown of authority’. De voorwaarde moet zijn dat de leden ‘shall make every effort to 

achieve pacific settlement of local disputes […] before referring them to the Security 

Council’. Zowel in de OECS-archieven als in die van de CARICOM zijn geen vreedzame 

pogingen van deze organisaties tot geschillenbeslechting inzake Grenada boven water 

gekomen.
124

 Onder artikel 53 van hetzelfde handvest is een eventuele gewapende actie met 

voorafgaand fiat van de Veiligheidsraad geoorloofd. De Veiligheidsraad had in het geval van 

de invasie op Grenada haar toestemming echter niet gegeven.
125

 

 

Verzoek tot interventie van gouverneur-generaal Sir Paul Scoon 

Door al de mankementen aan artikel 8, waar het ging om zijn toepassing op de inval op 

Grenada, werd elf dagen na het begin van de invasie de officiële rechtvaardiging door de 

OECS veranderd naar een beroep op artikel 6 van het OECS-verdrag. Artikel 6 bevestigt de 
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regeringsleiders van de verdragsleden als beleidsmakende autoriteit. OECS-besluiten zijn ook 

geldig als een premier niet bij de vergadering aanwezig was, maar te kennen geeft akkoord te 

gaan met het genomen besluit. Op basis van artikel 6 wordt het verzoek tot interventie van 

gouverneur-generaal Sir Paul Scoon door de Amerikanen als juridisch geldig gerekend. Bij de 

vergadering van de OECS-staten over een eventuele invasie was Grenada weliswaar niet 

vertegenwoordigd, maar de goedkeuring van Paul Scoon rechtvaardigt volgens de 

Amerikanen en de OECS-staten wel degelijk de beslissing op basis van artikel 6. De 

gouverneur-generaal vertegenwoordigde echter de Britse koningin: een staatshoofd en geen 

regeringsleider.
126

 In de landen van het Gemenebest, met de Britse koningin als staatshoofd, 

bezit de gouverneur-generaal niet de autoriteit om oorlog te verklaren of vrede te sluiten. In 

de uitzonderlijke gevallen waarin dat wel gebeurt dient vooraf met de koningin overlegd te 

worden.
127

  

Daarnaast was er op Grenada geen sprake van een ineenstorting van gezag aangezien 

de Revolutionaire Militaire Raad de situatie volledig in handen had. Bij internationaal recht 

gaat het er althans niet in eerste instantie om of het gezag een constitutionele legale autoriteit 

is, ‘as long as a government is in effective control of a country’.
128

 Tot slot bestaan er veel 

vraagtekens bij de uitnodiging van Paul Scoon tot interventie, aangezien het officiële verzoek 

gedateerd is ná het begin van de invasie. De reden die hiervoor door de invasiecoalitie 

gegeven werd is dat Scoon eerst moest wachten tot hij door de Amerikanen in veiligheid was 

gebracht. Desondanks valt niet te controleren in hoeverre hij vrijwillig heeft gehandeld.
129

 

Na het langslopen van de meest relevante internationale rechtsartikelen blijkt dat de 

juridische rechtvaardiging voor de Amerikaanse invasie op Grenada problematisch is. De 

situatie op het Caribische eilandstaatje voldoet noch aan de voorwaarden voor een 

humanitaire interventie, noch aan een rechtmatig beroep op het recht van ingrijpen ter 

bescherming van eigen onderdanen. Daarnaast wordt de rechtsgeldigheid van de uitnodiging 

van de OECS-staten tot interventie van Grenada door de Verenigde Staten niet ondersteund 

door de relevante artikelen van het OECS-verdrag en het Handvest van de Verenigde Naties. 

Tot slot staat de rechtmatigheid van de uitnodiging door gouverneur-generaal Sir Paul Scoon 

onder druk op basis van zijn gebrek aan legitimiteit en autoriteit als vertegenwoordiger van 

het Verenigd Koninkrijk. 
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2.2: Postkoloniaal kader 

In hoofdstuk 1 is de dekolonisatie van het Caribisch Gemenebest al kort aan de orde gekomen 

in verband met de mislukte pogingen tot federatievorming en de West Indies Act. De clausule 

van het samenwerkingsverband van de West-Indische geassocieerde staten maakte het voor 

moederland Groot-Brittannië mogelijk om de dekolonisatie van het Caribisch Gemenebest te 

versnellen. De reden voor de Britse wens was niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor 

de binnenlandse stabiliteit op de eilanden.
130

  

 

Amerikaanse overname van Britse invloedssfeer 

Halverwege de jaren zeventig waren de meeste microstaatjes van het Gemenebest zelfstandig 

geworden. Langzamerhand werd het voor de hele wereld duidelijk dat de Britse invloed en 

belangen in het Caribisch gebied snel afnamen. Tot op dat moment hadden de Verenigde 

Staten weinig interesse gehad voor het Caribisch Gemenebest en werd het gebied als Britse 

invloedssfeer beschouwd.
131

 Na de dekolonisatie en de verminderende invloed van Groot-

Brittannië realiseerden de Amerikanen zich dat de eilanden zonder Britse bescherming 

gevoelig zouden zijn voor zowel directe aanvallen van buitenaf als voor interne subversie. De 

Verenigde Staten zagen zichzelf, geheel in overeenstemming met hun Koude Oorlogsvisie, als 

de enige kandidaat om het machtsvacuüm op te vullen.
132

  

Afgezien van de veiligheidscomponent was de economische en politieke 

afhankelijkheid van de microstaten van het Gemenebest ten opzichte van de Verenigde Staten 

al vanaf de jaren zestig op gang gekomen, ondanks de vóórtdurende banden met het Verenigd 

Koninkrijk. Vanwege de Britse terughoudendheid of onmacht om voldoende effectieve 

controle uit te oefenen over de oud-koloniën hadden de Verenigde Staten de 

Gemenebesteilanden in hun patroon-cliëntsysteem
133

 ingelijfd.
134

  

Wat betreft de situatie op Grenada na de revolutie van 1979 bleek uit hoofdstuk 1 dat 

de Verenigde Staten en Groot-Brittannië heel verschillende banden hadden met de regering 

van Bishop.
135

 De Verenigde Staten werkten het revolutionaire regime op allerlei denkbare 

manieren tegen. De Britten volgden daarentegen de andere Caribische eilanden in erkenning 
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van de nieuwe regering. Ook werkte Groot-Brittannië op economisch vlak met Grenada 

samen, ondanks de Britse afkeuring van de koers van het regime.
136

 In 1980 stelden de Britten 

in de hoofdstad St. George’s zelfs een permanent vertegenwoordiger aan in de persoon van 

Robert Whillock.
137

 

De Amerikaanse invasie op Grenada betekent een breuk op twee gebieden. In de 

eerste plaats werd Groot-Brittannië als belangrijkste politieke macht in het Caribisch 

Gemenebest vervangen door de Verenigde Staten. Het proces van vervanging was weliswaar 

al aan de gang, maar door de Grenadese crisis kwam duidelijk aan het licht dat het 

estafettestokje nu definitief was doorgegeven.
138

 Ten tweede betekenden de gebeurtenissen op 

Grenada een belasting van de Brits-Amerikaanse ‘special relationship’.  

 

De Brits-Amerikaanse ‘special relationship’ 

De speciale band tussen beide grootmachten was sinds het einde van de Tweede 

Wereldoorlog ontstaan. Ten grondslag aan de verwantschap liggen de gezamenlijke 

geschiedenis, cultuur, taal en waarden. De bijzondere binding kenmerkte zich door opvallend 

nauwe samenwerking op het gebied van defensie, nucleair onderzoek en nucleaire 

ontwikkeling, beleidsplanning en intelligence. In deze relatie was Groot-Brittannië echter 

duidelijk de junior partner.
139

 

Ongeveer een maand voor de invasie was de Britse premier Margaret Thatcher (1979-

1990) in de Verenigde Staten om een prijs van de Churchill Foundation in ontvangst te 

nemen. Na een lang gesprek met de Amerikaanse president Reagan hield Thatcher een rede 

waarin zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten aan de orde kwamen. De toespraak is slechts één van de vele te noemen voorbeelden 

waaruit Thatchers verbondenheid met de Verenigde Staten blijkt en haar veronderstelling dat 

ze een grote invloed had op het Amerikaanse beleid. Ondanks Thatchers uitgesproken pro-

Amerikaanse houding liet ze naar eigen zeggen het Britse beleid niet door Amerikaanse 

voorkeuren bepalen.
140

 De hechte persoonlijke band en de ideologische affiniteit met ‘nieuw 

rechts’ van Thatcher en Reagan werd, gezien Thatchers eigen inschatting als een ‘meeting of 

minds’, door betrokkenen ook wel omschreven als een ‘love affair’.
141

 Thatcher rekende het 
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tot Brits nationaal belang om op zoveel mogelijk gebieden solidariteit met de Verenigde 

Staten tentoon te spreiden. Zodra echter ander Brits nationaal belang bedreigd werd, was de 

vanzelfsprekendheid van samenwerking problematisch, zoals naar voren kwam in het geval 

van Grenada.
142

  

Voor Groot-Brittannië was het een ‘matter of regret’ dat een ander land in staat was 

geweld te gebruiken in de Britse invloedssfeer, waar de oud-koloniale macht zelf niet toe in 

staat was.
143

 De voornaamste reden tot boosheid van Thatcher was het feit dat ze niet door 

Reagan betrokken was bij de aanloop tot interventie en dat het late overleg zelfs op misleiding 

leek. De bitterheid aan Amerikaanse kant stoelde op het gebrek aan Britse steun voor de 

invasie op Grenada. De Amerikaanse interpretatie van de Britse opstelling was 

ondankbaarheid voor de risico’s die de Verenigde Staten hadden genomen bij hun bijstand 

aan Groot-Brittannië in het Falkland-conflict met Argentinië in 1982.
144

 

 

Vermeende misleiding 

Bij de aangestipte Britse beschuldiging van Amerikaanse ‘misleiding’ kunnen echter grote 

vraagtekens worden gesteld. Bij de Britten bleken wel degelijk alle diplomatieke signalen te 

zijn aangekomen: het probleem lag bij de interpretatie.
145

 De Amerikaanse ambassade en de 

Britse High Commission op Barbados hadden veel contact
146

 Tot drie dagen na Bishops dood 

was er geen enkele CIA-agent op Grenada aanwezig en waren de Amerikanen qua 

intelligence volledig afhankelijk van Barbados en de Britten.
147

 Een dag na de 

machtsovername gaf de regering in Londen aan de Amerikanen te kennen dat er geen plannen 

waren omtrent Grenada. Sinds de “retreat from Empire” waren namelijk volgens Sir Robin 

Renwick, Head of Chancery te Washington D.C. (1981-1984), ‘the days of gunboat 

diplomacy well and truly over’.
148

 De Amerikanen interpreteerden de woorden als onwil tot 

militaire actie. Op 22 oktober ging de premier van Barbados, Tom Adams, bij de Britse High 

Commissioner Giles Bullard langs om de intentie van de OECS om een multilaterale operatie 

op te zetten te bevestigen. De wens tot Britse medewerking werd door Adams eerst mondeling 

aangekondigd vóór een schriftelijk verzoek zou volgen.
149

 Thatchers latere claim dat er geen 
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enkel verzoek tot hulp van de OECS ontvangen was, is dus niet correct.
150

 Het Britse 

antwoord was afwijzend en naar de ambassade in Washington D.C. werd gecommuniceerd 

dat Groot-Brittannië ernstige twijfels had over ‘the wisdom and propriety of a military 

intervention’. Als antwoord volgde de geruststelling dat ‘everyone was proceeding very 

cautiously and nothing would happen without the consultation with Britain’.
151

  

De dag vóór de invasie probeerde de Amerikaanse president Reagan premier Thatcher 

telefonisch te bereiken. Omdat ze afwezig was schreef Reagan Thatcher een brief met het 

verzoek tot advies over een eventuele inval op Grenada. Vóór de Britse premier in de 

gelegenheid was geweest te antwoorden volgde een tweede brief met het Amerikaanse besluit 

tot interventie. Thatchers hierop volgende brief en een telefoongesprek met Reagan gaven de 

Britse oppositie tegen de invasie weer en de boosheid over de late communicatie.
152

 De late 

kennisgeving was echter wel degelijk een strategische zet geweest. In een vergadering van de 

Special Situation Group over de invasie met de Amerikaanse ministeries van Defensie en 

Binnenlandse Zaken kwam de kwestie-Thatcher aan de orde en werd besloten de Britse 

premier op het allerlaatste moment te informeren om geen verder oponthoud te creëren.
153

  

 

De Britse tegenaanval 

De situatie had de Britse regering in een moeilijk pakket gebracht. Vooral de pas aangestelde 

minister van Buitenlandse Zaken Geoffrey Howe (1983-1989) kreeg de wind van voren. De 

dag voor de invasie vertelde Howe namelijk in het House of Commons dat zijn departement 

van geen Amerikaanse intentie tot invasie op de hoogte was. Op dat moment had de Britse 

ambassade in Washinton D.C. haar achterdochtigheid over de Amerikaanse voornemens 

echter al aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken doorgeseind.
154

 Op 30 oktober, een 

paar dagen na het ‘kruisverhoor’ van de Britse hoofdrolspelers in het House of Commons, 

hield Thatcher een rede op de BBC World Service. De rede illustreerde de frustratie over het 

gebrek aan communicatie tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook uitte de Britse 

premier haar tegenstand ten opzichte van Amerikaanse interventies overal ter wereld waar 

communisten aan de macht komen. Het gevolg zou zijn dat ‘we are going to have some really 

terrible wars in the world’.
155

 Een compromisloze afkeuring van de Amerikaanse actie werd 

door Thatcher echter niet in de mond genomen. Een veroordeling van de trouwste Europese 
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bondgenoot zou de Verenigde Staten namelijk erg slecht uitkomen in de al zo gevoelige 

context van de plaatsing van kruisraketten in West-Europa.
156

 Bij het debat in het House of 

Commons  vielen echter hardere woorden over het Amerikaanse optreden. Roy Jenkins, 

parlementslid voor de Social Democratic Party, waarschuwde voor een scenario waarin de 

lessen van Grenada niet geleerd zouden worden en de Amerikanen alle operationele controle 

over de kruisraketten zouden krijgen,  

 

‘then we should all get a copy of the Voluntary Euthanasia Society’s booklet on safe methods of suicide 

and leave this earth at a time of our own choosing rather than leave it to President Reagan to decide 

when we go’.157 

 

Grenada’s staatshoofd Koningin Elizabeth was ziedend over de gebeurtenissen op Grenada en 

over het feit dat ze volledig genegeerd was in het proces. Er bestonden grote 

meningsverschillen tussen de premier en de koningin over het belang van het Gemenebest, 

waarbij de koningin haar rol en verantwoordelijkheden als staatshoofd uiterst serieus nam. Ze 

gaf haar vertegenwoordiger Sir Paul Scoon de autoriteit om de militaire acties goed te keuren. 

Met name door de invloed van Koningin Elizabeth heeft Scoon later een belangrijke rol 

gespeeld bij de wederopbouw van de Grenadese democratie.
158

 

 De dag na de interventie belden president Reagan en Amerikaans minister van 

Buitenlandse Zaken George Shultz (1982-1989) Thatcher en Howe op om zich te excuseren 

voor de onbedoelde problemen. Als reden voor het slechte contact noemden de Amerikanen 

de angst tot lekken van informatie. Reagan en Shultz gaven toe dat ze op basis van de ‘special 

relationship’ de Britten in vertrouwen hadden moeten nemen. De officiële verklaring voor de 

slechte communicatie, die op 28 oktober in Parijs tot stand kwam, was dat de Verenigde 

Staten van mening waren geweest dat ze Groot-Brittannië niet nodig hadden bij de invasie op 

Grenada. De aan Groot-Brittannië verstrekte informatie tijdens de voorbereidingen van de 

interventie kwam in Amerikaanse ogen overeen met de positie om het zonder het Verenigd 

Koninkrijk af te kunnen en was nooit als misleiding bedoeld geweest.
159

  

 

Achteraf gezien 

Het obstakel dat de Amerikaanse actie op Grenada vormde in de Brits-Amerikaanse ‘special 

relationship’ is achteraf slechts een kleine bobbel in de weg gebleken. Het herinnerde de 
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beide partners aan het feit dat hoe goed een band tussen twee landen ook is, 

meningsverschillen uiteindelijk onvermijdelijk zijn. De speciale band tussen premier Thatcher 

en president Reagan werd na het voorval van oktober 1983 door beide politici nog steeds 

omschreven als een vorm van politieke zielsverwantschap. Desalniettemin was het blinde 

vertrouwen op de Amerikanen dat Groot-Brittannië vóór de Grenadese crisis wellicht bezat, 

door de hierboven omschreven gang van zaken verdwenen. Groot-Brittannië richtte zich na de 

inval op Grenada meer op het Caribisch gebied. Ook bood het land financiële hulp en 

politietraining aan Grenada. Een dergelijk aanbod was de Amerikaanse regering zeer welkom, 

aangezien ze na de invasie het liefst zo snel mogelijk wilde vertrekken.
160

  

De veranderingen die de gebeurtenissen op Grenada in postkoloniaal perspectief 

hebben betekend, zijn het einde van het blinde vertrouwen van premier Thatcher op president 

Reagan en het besef dat de Britse invloedssfeer in het Caribisch gebied definitief door de 

Amerikaanse was vervangen. Tot slot kan bij de Amerikaanse inval op Grenada nog een 

andere postkoloniale link worden gelegd. De aanleiding tot de invasie was de vervanging van 

het revolutionaire regime onder Bishop door een nog radicalere fractie binnen de regering. De 

Grenadese revolutie was op haar beurt gestoeld op ontevredenheid van de jonge 

hoogopgeleide generatie met de negatieve erfenissen van het koloniale systeem in de 

maatschappij.
161

 Indirect was de Britse koloniale overheersing van Grenada dus een element 

bij de totstandkoming van de Amerikaanse inval op Grenada.  

 

2.3: Geopolitieke invalshoek 

In hoofdstuk 1 is bij de behandeling van het fenomeen microstaten binnen het internationale 

systeem aan de orde gekomen dat de autonomie van microstaten in het geding kon komen in 

de context van de Koude Oorlog. De twee supermachten de Verenigde Staten en de 

Sovjetunie wedijverden tijdens de Koude Oorlog om aanhangers voor hun politiek- 

economische systeem. Vanwege de beperkte capaciteit van microstaten om zichzelf naar 

behoren te verdedigen zijn de kleinste spelers op het wereldtoneel extra ontvankelijk voor 

buitenlandse invasies. 

 De Grenadese revolutie was in 1979 van binnenuit ontstaan, hoewel er na de vestiging 

van het regime bijzonder hechte banden werden gesmeed met Cuba. Een andere reden voor de 

Verenigde Staten om Grenada tot de communistische invloedssfeer te rekenen was de 

vestiging van een Russische ambassade op het eiland in 1982. Tot slot behoorde Grenada’s 
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retoriek als zelfverklaarde regionale vertegenwoordiger van de wereldwijde communistische 

revolutie ook tot de één van de oorzaken. Volgens Pastor hadden de Verenigde Staten zelf een 

groot aandeel in de communistische uitbreiding onder ontwikkelingslanden omdat de 

Amerikaanse diplomatie en retoriek links georiënteerde regimes verder naar links zou 

duwen.
162

 Ongeacht of dit waar is, staat buiten kijf dat de militarisering van Grenada onder 

leiding van Cuba een significante onbalans in de regio opriep en angstgevoelens bij de 

buureilanden.
163

  

De aanwezigheid van een communistisch eiland in ‘Amerika’s achtertuin’ was 

moeilijk te verkroppen voor de Verenigde Staten. Zelfs voor de val van de regering-Bishop 

werden er al redenen gezocht om Grenada binnen te vallen. De PRG op haar beurt was min of 

meer geobsedeerd met contrarevolutionaire complotten en invasiedreigingen van 

Amerikaanse kant. Bij ieder akkefietje, van een brand tot een ontplofte bom, gaf Bishop op de 

nationale radio het imperialistische Amerika de schuld. Over één incident heeft Bishop 

misschien gelijk gehad: een serie zeemanoeuvres door Amerikaanse en NAVO-troepen in de 

Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied in 1981 onder codenaam ‘Amber’. Vlak voor 

operatie ‘Amber’ had Castro beweerd dat hij bewijs had voor een op handen zijnde 

Amerikaanse inval. De volgorde van de gebeurtenissen had de PRG niet voor niets angstig 

gemaakt en tot de diplomatieke tegenaanval aangezet. Uit een later diplomatiek lek van 

Amerikaanse kant bleek dat operatie ‘Amber’ door de PRG werd opgevat en nageleefd zoals 

bedoeld: als waarschuwing om geen Amerikaanse burgers in gevaar te brengen. 

Desalniettemin had de actie mogelijkerwijs tot een inval kunnen uitgroeien.
164

 Het idee van 

een door de Verenigde Staten geholpen regime change werd versterkt door de aanname dat 

een makkelijk militair succes de Amerikanen weer moed zou geven na het dramatische 

voorval in Libanon. Bij een terroristische aanslag op 23 oktober 1983 waren 241 Amerikaanse 

soldaten om het leven gekomen.
165

  

 

De doctrine van low intensity conflict 

De invasie op Grenada wordt over het algemeen als een low intensity conflict getypeerd, een 

‘politiek-militaire confrontatie tussen elkaar bestrijdende partijen beneden het niveau van 

conventionele oorlog en boven het niveau van gangbare, vreedzame wedijver tussen 
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staten.’
166

 Kenmerken van dergelijke conflicten zijn ideologische rivaliteit als motivatie en 

aangewende middelen variërend van subversie tot allerlei vormen van gewapend geweld. Als 

strijdtoneel geldt hoofdzakelijk de Derde Wereld. Daarnaast wordt aan het gebied in kwestie 

betekenis toegedicht voor regionale en mondiale veiligheid. De doctrine van low intensity 

conflict werd verder ontwikkeld in Reagans regeringsperiode en borduurde voort op de leer 

van counter-insurgency uit de jaren zestig. Economische, diplomatieke, psychologische en 

paramilitaire maatregelen werden door de doctrine uitgewerkt tegen bedreigingen die niet 

direct puur militair van aard waren.
167

  

 Gezien de situatie op Grenada en het label van low intensity conflict was het voor de 

Verenigde Staten misschien logisch geweest in een eerder stadium andere instrumenten aan te 

wenden om het regime tot een andere koers te dwingen. Contracommunistische acties waren 

echter lastig vanwege het gebrek aan CIA-agenten op het eiland en de Amerikaanse 

afhankelijkheid van Groot-Brittannië op het gebied van inlichtingen.
168

  Daarnaast blijkt uit de 

omschrijving van de Amerikaanse diplomatie ten opzichte van Grenada uit hoofdstuk 1 dat de 

Verenigde Staten wel degelijk geprobeerd hebben via allerlei soorten druk het regime-Bishop 

te beïnvloeden.  

Het grote keerpunt deed zich voor toen de militaire dreiging vanuit Grenada toenam 

met het binnen handbereik komen van een grote verzameling wapens van een veel radicalere 

groep revolutionairen. Het antwoord op deze ontwikkeling kon in Amerikaanse ogen alleen 

nog maar militair zijn en de aanleiding tot de invasie was geboren.
169

 Volgens historicus 

Bernd Stöver kon de invasie ‘mit klarem Bezug auf die “Dominotheorie” erklärt worden’. 

Tevens was volgens Stöver aan de wereld duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten een 

uitbreiding van Cubaanse invloed in het Caribisch gebied ook in de toekomst niet zouden 

dulden.
170

 De verdere boodschap was dat de Verenigde Staten baas in eigen invloedssfeer 

zouden blijven en ook pro-Russische territoria konden innemen.
171

  

Politicoloog Waltraud Morales beweert dat Grenada daarmee de laatste invasie is 

geweest die in de anticommunistische doctrine is in te passen.
172

 Misschien heeft Morales’ 

bewering te maken met het gebrek aan reactie van de Sovjetunie op de interventie op 
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Grenada. De Sovjetregering in Moskou reageerde alsof controle over het ‘Island of Spice’ niet 

belangrijk was. Gorbatsjovs latere beleidsadviseurs verklaarden het terughoudende Russische 

antwoord op de invasie als een gebrek van de leiders van Breznjevs generatie om prioriteiten 

te stellen en om snel en beslissend te reageren op imperialistische initiatieven.
173

 Het matige 

reactievermogen van de Sovjetunie zat de Verenigde Staten waarschijnlijk niet eens zo 

vreselijk dwars aangezien de inval op Grenada met name een symbolische overwinning was 

om de wereld te laten zien dat de Amerikanen over het ‘Vietnam-syndroom’ heen waren 

gegroeid.
174

 

 

Interne politieke gevolgen in de Verenigde Staten van de interventie op Grenada  

Eén van de fenomenen van het zogenoemde Vietnam-syndroom was het effect van de media 

op het thuisfront. Vietnam was de eerste oorlog waarvan veel beeldmateriaal op televisie 

verscheen met als gevolg dat de bevolking zich tegen de oorlog keerde. Om een soortgelijke 

reactie te voorkomen werd in het geval van de invasie op Grenada een strikt informatiebeleid 

gevoerd door de regering-Reagan. Het Britse succes van de strak gecontroleerde 

informatievoorziening tijdens de Falkland-oorlog had bij de keuze van de mediastrategie ook 

een belangrijke rol gespeeld. Volgens de Amerikaanse kranten leek Reagans informatiebeleid 

verdacht veel op censuur.
175

 De controle op de Amerikaanse media lag voornamelijk in 

militaire handen. Daarnaast was verslaggeving van buitenaf nihil aangezien de buitenlandse 

media op Grenada na het aantreden van Bishop uit het land waren gezet.
176

 De buitensluiting 

van de pers was onderdeel van een groter vooroordeel onder overheidsfunctionarissen, dat 

door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Shultz werd verwoord als: ‘Reporters 

are always against us and so they are always seeking to report something that’s going to screw 

things up’
177

 Het gevolg van de mediastrategie was juist een onafhankelijkere en veel 

agressievere pers.
178

 Desalniettemin wierp Reagans beleid de gewenste vruchten af: terwijl de 

invasie op Grenada bijna wereldwijd werd verworpen, bereikte de steun voor de inval onder 

de Amerikaanse bevolking een percentage van 71%, zoals bleek uit een enquête van de 

Washington Post en ABC News.
179
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Het strikte informatiebeleid kan gezien worden als onderdeel van Reagans neo-

conservatieve en interventionistische buitenlands beleid. In het begin van zijn regeerperiode 

leek het alsof de Amerikaanse president het beleid graag aan anderen overliet. Volgens de 

Noorse historicus Odd Arne Westad hadden Reagan en zijn politieke geestverwanten de 

eerste regeringstermijn nodig om bestuurservaring te ontwikkelen en onenigheid onder 

topadviseurs van de president weg te werken. Na dit bereikt te hebben, kon Reagans team 

effectief ingaan tegen de kritiek van gevestigde topambtenaren met een gematigdere visie. 

Met de touwtjes binnen de regering eenmaal stevig in handen, paste de hierboven beschreven 

mediastrategie precies in het plaatje van het veiligstellen van Reagans raciale 

interventionistisch beleid.
180

  

Een ander voorbeeld van Reagans vérgaande binnenlands-politieke beleid met 

betrekking tot de inval op Grenada is de kwestie omtrent de War Powers Resolution van 

1973. De resolutie introduceerde verschillende procedures om te zorgen dat het congres moest 

instemmen met de inzet van Amerikaanse troepen in vijandigheden, naast de president als 

opperbevelhebber van het leger.
181

 Het doel van de War Powers Resolution was het delen van 

de macht van de president met het congres bij de beslissing om de krijgsmacht in te zetten. In 

het geval van de invasie op Grenada werd het Amerikaanse parlement alleen geïnformeerd dat 

er een interventie plaats zou vinden. Van overleg of raadpleging was geen enkele sprake.
182

 

Bij tussenkomst van de volksvertegenwoordiging was het invasieplan waarschijnlijk vóór 

aanvang ervan veel serieuzer en met politiek grotere gevolgen aan nationaal en internationaal 

recht getoetst geweest.
183

  

De regering-Reagan had nooit de geldigheid van de War Powers Resolution erkend en 

schaarde zich voor en na de invasie openlijk tegen de resolutie. Volgens de Amerikaanse 

president ondermijnde de inspraak van het congres de mogelijkheid om doelmatig en snel 

buitenlands beleid te voeren dat de belangen van de Verenigde Staten zou garanderen. Met 

dergelijke uitspraken was een significant meningsverschil tussen wetgevende en uitvoerende 

macht tijdens en na afloop van de inval op Grenada onvermijdelijk.
184

 Tevens speelde hierbij 

het strikte informatiestrategie weer een grote rol, omdat de congresleden door het beleid 

zonder de accurate informatie zaten die nodig was om adequaat op een eventuele breuk van de 
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War Powers Resolution te reageren.
185

 Directe gevolgen voor de regering-Reagan had het 

debat over de kwestie van de War Powers Resolution echter niet. Geen van de Democratische 

initiatieven leidde tot politieke consequenties voor de president in het congres, met een 

Republikeinse meerderheid.
186

  

De Amerikaanse inval op Grenada had niettemin al met al op binnenlands terrein 

niettemin verschillende belangrijke gevolgen. Ten eerste betekende de interventie binnen het 

federale bestuur een boost voor Reagan en radicale geestverwanten ten opzichte van de 

gematigdere topambtenaren. Ten tweede zorgde de triomf van de in ogen van de Amerikaanse 

regering succesvolle invasie voor goedkeuring van een voorstel over contra aid, financiële en 

materiële steun aan antirevolutionaire groeperingen in communistische landen.
187

 Ten derde 

kwam door de gebrekkige planning en uitvoering van de interventie op Grenada de 

traditionele onderlinge onenigheid tussen de verschillende krijgsmachtsdelen aan het licht. 

Het gevolg was de totstandkoming van de Goldwater-Nichols Act, ondanks vertraging door 

tegenwerking van het Pentagon. De aangenomen wet verordende een uitgebreide reorganisatie 

van het Ministerie van Defensie.
188

  

 

Gevolgen voor Grenada en de internationale gemeenschap van de Amerikaanse invasie 

op Grenada 

In tegenstelling tot bij de meeste Amerikaanse interventies elders ter wereld, was de 

Grenadese bevolking oprecht dankbaar voor de ingreep. Met minimale financiële inzet 

zouden de Verenigde Staten op Grenada dus een maximale uitkomst in de vorm van 

democratie en voorspoed hebben kunnen bewerkstelligen. De unieke kans om hun eer en 

imago in de wereld op te poetsen lieten de Amerikanen echter aan hun neus voorbijgaan door 

het eiland na de invasie zo snel mogelijk weer te verlaten. De geboden financiële hulp was 

nauwelijks genoeg om te voorzien in het herstel van de oorlogsschade.
189

 De korte 

aandachtsspanne geeft de feitelijke desinteresse van de Verenigde Staten weer voor de 

ontwikkelingen op Grenada. In feite bewijst de Amerikaanse onverschilligheid dat de invasie 

op Grenada primair een geopolitieke aangelegenheid in het kader van de Koude Oorlog was. 

Morales trekt uit onder andere de casus van Grenada de conclusie dat nation building een 
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illusie is, een uitkomst die ondersteund wordt door de andere gevolgen van de interventie voor 

Grenada.
190

 

De economie van het eiland is gegroeid door hogere opbrengsten van de 

voedselexport, een toename van het toerisme en gunstige wisselkoersen. Tegelijkertijd zijn 

zaken als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting schrikbarend verslechterd. Ook vieren 

oneerlijke belastingheffing, inflatie en werkloosheid hoogtij. De nieuwe regering en de 

Amerikanen waren namelijk niet in staat om voldoende buitenlands kapitaal aan te trekken 

met het doel werkgelegenheid te scheppen.
191

 Toen tijdens de jaren negentig de Amerikaanse 

hulp nog verder afnam, wendde Grenada zich tot ‘inelegant ways of making money’, zodat 

het land hoog op de ranglijst van landen die witwassen is beland.
192

 De apathie en het cynisme 

onder de bevolking gaan gepaard met nostalgie over de periode onder Bishop. Ironisch 

genoeg is Grenada heden ten dage weer terug op het economische niveau dat eerder leidde tot 

politieke ontevredenheid en uiteindelijk ook tot de Grenadese revolutie.
193

  

Op deze lijn van economische ontwikkeling ligt ook één van de internationale 

gevolgen van de Amerikaanse invasie op Grenada. Volgens politicologe Cynthia Weber 

veranderde onder andere door de kwestie Grenada de Oost- West-focus van de Koude Oorlog 

in meer aandacht voor de Noord-Zuid-problematiek en daaraan gerelateerde economische 

ontwikkeling.
194

 Webers bewering valt binnen de visie van Morales, die de invasie op 

Grenada tot de laatste interventie binnen de Koude Oorlog rekent. Een ander internationaal 

gevolg is de precedentwerking van de ondermijning van de internationale rechtsorde. De inval 

op Grenada is een signaal naar voornamelijk de Sovjetunie dat voor optreden binnen de eigen 

invloedssfeer het volkenrecht niet geldig is.
195

 Tot slot valt ook de al dan niet tijdelijke 

verwijdering tussen de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten onder de noemer van 

internationale gevolgen van de Amerikaanse invasie op Grenada. De onenigheid met het 

Verenigd Koninkrijk, die in hoofdstuk 2.3 behandeld is, was het meest ingrijpende voorbeeld 

van de bekoeling tussen de Verenigde Staten en een NAVO-bondgenoot in deze kwestie. In 

hoofdstuk 3 zal er aandacht worden besteed aan de gevolgen van het Amerikaanse ingrijpen 

op Grenada op de relatie tussen de Verenigde Staten en een andere NAVO-bondgenoot, 

namelijk Nederland. 
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Hoofdstuk 3: De Nederlandse diplomatie omtrent de Amerikaanse 

interventie op Grenada 

3.1: De Nederlands-Amerikaanse betrekkingen sinds 1945 

Om eventuele veranderingen in de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de 

Verenigde Staten te kunnen aanwijzen naar aanleiding van de Amerikaanse invasie op 

Grenada, is het noodzakelijk eerst kort na te gaan hoe de betrekkingen vóór de gebeurtenis 

gekarakteriseerd werden. De Nederlandse politicoloog Alfred van Staden vergelijkt in de 

bijdrage voor de bundel A bilateral bicentennial: a history of Dutch-American relations, 

1782-1982
196

 de ontwikkeling van politieke relaties tussen beide landen na de Tweede 

Wereldoorlog met  

 
‘the story of two disappointed lovers making a sentimental journey. To be sure, at this moment, both 

partners are still together, tied by undeniable military and economic bonds, but the former marriage of 

the heart has broken down and turned into one of convenience, if not in a case of living-apart-

together.’
197

 

 

Van Staden merkt het vertrek van de atlanticus Joseph Luns (minister zonder portefeuille bij 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1952-1956, minister van Buitenlandse Zaken 1956-

1971 en secretaris-generaal van de NAVO 1971-1984) uit het Nederlandse politieke leven in 

1971 aan als het einde van het tijdperk van daadwerkelijk nauwe samenwerking tussen beide 

landen. Vanaf dat moment veranderde de Nederlandse toon van dankbaarheid voor de 

Amerikaanse rol in de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse Marshall-hulp naar een steeds 

kritischer opstelling ten opzichte van de Verenigde Staten.
198

  

In 1981 diagnosticeerde de Amerikaans historicus Walter Laqueur Nederland met de 

aandoening ‘Hollanditis’. Laqueur bedoelde met de term een heftige opleving van het 

traditionele Nederlands neutralisme.
199

 Laqueurs ‘diagnose’ is terug te voeren op het massale 

verzet van de Nederlandse publieke opinie tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten 

op Nederlandse bodem. Het protest tegen verdere atoombewapening in de Koude Oorlog 

sloeg echter in deze jaren ook in andere West-Europese landen aan en leek daarmee op een 
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virus.
200

 Groeiend interesse voor buitenlands beleid bij de burgers sinds de jaren zestig van de 

twintigste eeuw leidde in de jaren zeventig tot meer aandacht voor internationale kwesties in 

de Tweede Kamer. De grotere bemoeienis van de kiezers had een inperking van de 

handelingsvrijheid van de minister van Buitenlandse Zaken tot gevolg.
201

  

Van Staden wijst op het algemene patroon van verwijdering tussen de Verenigde 

Staten en Europa vanaf de jaren zeventig. Zo bestond er tussen de supermacht en veel West-

Europese landen in de Koude Oorlog een kloof op het gebied van veiligheid en beleid ten 

opzichte van de Derde Wereld. De standpunten van Nederland en de Verenigde Staten over 

bovengenoemde beleidsonderwerpen kwamen in vergelijking met andere West-Europese 

landen echter het minst overeen. De Nederlandse kritiek vloeide onder andere voort uit het 

gegeven dat de Verenigde Staten één van de twee supermachten van de Koude Oorlog was. 

Zo waren de Nederlanders bang om slachtoffer te worden van een nucleaire oorlog. De kritiek 

op de Verenigde Staten kwam tot uiting in bijvoorbeeld vergelijkingen tussen Russisch 

expansionistisch gedrag in Oost-Europa en de Derde Wereld en ‘imperialistische’ acties in 

Latijns-Amerika. 
202

  

De afwijkende meningen van de Verenigde Staten en Nederland over machtspolitiek 

en buitenlands beleid waren volgens Van Staden gebaseerd op het verschil in grootte en 

macht tussen beide landen. In Nederland leidde het einde van de verzuiling van de 

maatschappij halverwege de jaren zestig tot een proces van verdere democratisering. De 

opkomst en invloed van belangenorganisaties en actiegroepen die de democratiseringsgolf 

veroorzaakte, hadden op buitenlands beleidsniveau ideologisering en moralisering tot gevolg. 

Zwart-witdenken boven ‘realpolitische’ haalbaarheid in buitenlands beleid is echter alleen 

weggelegd voor kleine landen die zich de luxe kunnen veroorloven om niet te handelen. 

Grootmachten zitten daarentegen vaak verstrikt in een ingewikkeld web van 

verantwoordelijkheden.
203

 

 Begin jaren tachtig waren Nederland en de Verenigde Staten nog steeds goed 

samenwerkende NAVO-bondgenoten. Qua buitenlands beleid was Nederland echter niet 

langer de volgzame ja-knikker van de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Het kleine 

West-Europese land had zich ontwikkeld tot een zelfstandigere en meer kritische speler op het 

wereldtoneel met een meer idealistische en moralistische invalshoek. Van Staden sluit zijn 
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betoog met een opmerking over zijn eerdere vergelijking van de Nederlands-Amerikaanse 

betrekkingen met een bepaald stadium in een huwelijk. 

 

‘Thinking of the strained relationship between these countries, perhaps some would like to recall the 

American saying that a good marriage is rooted in creative tension. […]The point is, I do see many 

tensions, but – unfortunately – less creativity.’ 
204

 

 

3.2: De Nederlands-Grenadese betrekkingen 

Begin jaren tachtig van de twintigste eeuw werd het 200-jarig jubileum gevierd van de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. In dezelfde periode stonden de Nederlands-Grenadese 

contacten nog in de kinderschoenen. De Nederlandse diplomatieke betrekkingen met Grenada 

verliepen sinds de Grenadese onafhankelijkheid in 1974 via de Nederlandse ambassade in 

Port-of-Spain, Trinidad. Het vermoeden dat het microstaatje voor Nederland geen 

beleidsprioriteit had, wordt bevestigd door het feit dat de politieke rapportage vanaf 

halverwege 1981 werd waargenomen door de Nederlandse honorair consul G.A. Menezes in 

St. George’s, Grenada. Ambassadeur E.G. Maduro ontving een kopie van het algemene deel 

van het rapport dat de honorair consul maandelijks voor de concernleiding van zijn bedrijf 

opstelde. De ambassadeur mocht van de informatie in het verslag gebruik maken op 

voorwaarde dat de bron onvermeld bleef. Bij een citatie uit het rapport of bij overleg werd 

minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel (1973-1977 en 1981-1982) verzocht te 

doen alsof hij via de Europese Politieke Samenwerking (EPS) aan de informatie was 

gekomen.
205

  

Voor de feestelijkheden ter ere van de derde verjaardag van de Grenadese revolutie 

kreeg minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Klaauw (1977-1981) een uitnodiging. 

Op het tijdstip van verzending van de brief was Van der Klaauw echter al vervangen door 

Van der Stoel. De reis- en verblijfskosten van de Nederlandse vertegenwoordiger zouden 

vanwege de economische situatie van het land voor rekening van Nederland zelf komen.
206

 

Op 19 oktober 1983 vonden Maurice Bishop en andere regeringsleiders van Grenada 

de dood na een interne machtsovername door onder andere vice-premier Bernard Coard. 

Ambassadeur Thurkow van Venezuela sprak tegen minister van Buitenlandse Zaken Hans van 

den Broek (1982-1993) zijn twijfels uit over het tekenen van het condoleanceregister gezien 
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de eventuele politieke implicaties.
207

 Van den Broek liet als antwoord een circulaire rondgaan 

aan verschillende ambassades met het verzoek het condoleanceregister niet te tekenen. De 

overweging was dat een bericht van deelneming een indirecte erkenning voor het nieuwe 

regime zou betekenen.
208

  

In februari 1983 had er een dienstreis naar Grenada door Nederlandse Kamerleden 

plaatsgevonden.
209

 Het bezoek viel nog in de regeerperiode van Maurice Bishop. Ongeveer 

een maand na afloop van de Amerikaanse invasie van 25 oktober 1983 keurde minister Van 

den Broek een volgend voorgenomen bezoek aan Grenada goed.
210

 Ambassadeur Maduro was 

van mening dat ‘nu Grenada een nieuwe fase in haar geschiedenis ingaat, een persoonlijke 

boodschap van u of de Minister President[…] aan Gouverneur-Generaal van het Gemenebest 

Sir Paul Scoon, door laatstgenoemde waarschijnlijk zeer op prijs zal worden gesteld’
211

 Van 

den Broek wees het voorstel echter af vanwege de Nederlandse scepsis over Scoons rol bij de 

door de Verenigde Staten geleide invasie op Grenada.
212

 

Kortom, bij de Nederlandse-Grenadese betrekkingen valt ten eerste de wijze van 

‘geleende’ politieke rapportage op. Ook de lauwe Nederlandse reactie op de gebeurtenissen 

op Grenada voorafgaand aan de Amerikaanse invasie ondersteunt het beeld dat het 

microstaatje Grenada geen buitenlandse beleidsprioriteit voor Nederland was. 

 

3.3: De Nederlandse diplomatie rond de Amerikaanse interventie op Grenada 

Naar aanleiding van de Amerikaanse inval op Grenada oefende Cuba druk uit op Nederland 

om het Amerikaanse ingrijpen hard te veroordelen. Ondanks de radicalere koers van 

couppleger Bernard Coard op het revolutionaire pad, keerde Cubaans regeringsleider Fidel 

Castro zich van het nieuwe regime af. De overweging was gebaseerd op de innige 

vriendschap tussen Castro en de vermoorde Maurice Bishop. Daarnaast speelde ook de 

gewelddadigheid waarmee het regime aan de macht was gekomen een rol.
213

 Tijdens een 

demarche van de Cubaanse ambassadeur in Nederland Diaz bij het hoofd van de Directie 

Westelijk Halfrond (DWH) A.P. van Walsum, kwam naar voren dat Cuba van de Nederlandse 

regering een scherpere afkeuring van de Amerikaanse inval op Grenada had verwacht. 
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Nederland moest volgens de Cubanen opleven tegen de reputatie dat het ‘toch altijd opkwam 

voor kleine landen die aan dit soort bedreigingen waren blootgesteld’.
214

 Vóór het gesprek 

had minister Van den Broek namens de Nederlandse regering slechts de volgende verklaring  

afgegeven richting de buitenlandse ambassades in Nederland: 

 

‘De ontwikkelingen van de laatste uren geven de regering aanleiding tot toenemende bezorgdheid. De 

regering betreurt dat er slachtoffers zijn gevallen. De regering heeft ernstige twijfels of deze interventie 

zich verdraagt met de beginselen van het v.n.-handvest.’
215

 

 

Tijdens overleg met de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken werden de gebeurtenissen 

op Grenada door alle fracties unaniem afgekeurd. Minister Van den Broek werd verzocht 

krachtig stelling te nemen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
216

 Parallellen van 

de Amerikaanse actie met de Russische inval in Afghanistan wees de minister echter van de 

hand.
217

 Zijn terughoudendheid met de kritiek op de Verenigde Staten had ermee te maken dat 

nog niet alle feiten bekend waren. Zo waren er geruchten van Amerikaanse kant over de op 

Grenada aanwezige Cubaanse bouwvakkers die aan het vliegveld bij Point Salines werkten. 

De werklieden zouden gewapend zijn en meer weerstand hebben geleverd dan de Grenadese 

strijdkrachten. Daarnaast speelde bij Van de Broeks reserve omtrent de afkeuring van de 

Amerikaanse invasie een rol dat verschillende landen in zijn ogen hypocriet waren. Ondanks 

hun vaak scherpe kritiek op de Amerikanen waren regeringen overal ter wereld blij dat 

marxistisch Grenada niet meer bestond. Minister Van den Broek stond ook stil bij de 

oneerlijke vergelijking die veel landen maakten van de OECS-staten met ‘onbetekenende 

dwergstaatjes die in dit drama zelf geen werkelijke rol hebben gespeeld’. De macht van 

Grenada, dat immers ook een microstaat is, werd daarentegen ernstig overdreven. Tot slot 

werd in het memorandum, dat naar aanleiding van deze Vaste Kamercommissievergadering 

ontstond, aangegeven dat bij een eventuele veroordeling tegenover de Verenigde Staten 

rekening moest worden gehouden met de Nederlandse afhankelijkheid van de Verenigde 

Staten in de Caribische regio wat betreft de bescherming van Suriname en de Nederlandse 

Antillen.
218
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Uit vergaderingen binnen de Verenigde Naties, zowel in de Veiligheidsraad als de 

Algemene Vergadering, blijkt dat het Amerikaanse optreden op Grenada door bijna de gehele 

internationale gemeenschap werd verworpen. Waarschijnlijk was de allereerste impuls van 

een deel van de landen veel genuanceerder, pro-Amerikaans geweest. Na toetsing van de actie 

aan het internationaal recht konden de regeringen echter niet meer om een veroordeling heen. 

De officiële reactie van Nederland was al met al, zoals hierboven geanalyseerd, gematigd 

negatief op politieke gronden. De afkeuring van sommige andere West-Europese landen was 

echter wat scherper verwoord. Dat gold bijvoorbeeld voor andere kleinere mogendheden zoals 

als Ierland en Finland. In het Ierse standpunt werd in tegenstelling tot het Nederlandse, de 

vergelijking met Afghanistan niet geschuwd. Verder concludeerden de Ieren over het lot van 

microstaten in het algemeen: 

 

‘The implications of the invasion are that any effort by small nations to assert their independence in a 

way that doesn’t suit either one of the super powers within whose sphere of influence they fall cannot 

expect mercy.’219  

 

De Finnen bekritiseerden niet alleen de invasie op Grenada, maar de Reagan-doctrine
220

 als 

geheel. De Finse krant Hufvudstadsbladet reageerde op de gedachtegang van Reagan dat de 

opkomst van socialistische regimes een gevolg was van de periode van détente in de jaren 

zestig en zeventig met de woorden: ‘ Reaganism is too blind to the ideological nuances, to the 

aspirations of the young and independent but economically vulnerable states’.
221

 Bij de korte 

vergelijking van de Nederlandse reactie met de Ierse en de Finse moet echter worden 

opgemerkt dat Ierland en Finland geen NAVO-bondgenoten van de Verenigde Staten waren. 

Ook is van belang te onthouden dat de gematigde officiële Nederlandse reactie het 

regeringsstandpunt weerspiegelt. In de Nederlandse media was bijvoorbeeld de kritiek op de 

Verenigde Staten zeker niet van de lucht. 

 Binnen de Veiligheidsraad liet Nederland zich echter van een assertievere kant zien. 

Frankrijk en Nederland hadden vóór de resolutie gestemd waarin werd aangedrongen op 

terugtrekking van alle troepen uit Grenada. Groot-Brittannië had zich daarentegen van 

stemming onthouden. De Verenigde Staten hadden geprobeerd om Nederland zover te krijgen 

om zich net als het Verenigd Koninkrijk bij de stemronde neutraal op te stellen. De 

                                                
219

 ABZ, code 9, 911.31, mei 1982-december 1983, map 2757, Brief 219 van ambassadeur van Ierland Schouten 

aan Van den Broek, 26-10-1983. 
220

 De Reagan-doctrine had tot doel de invloed van de Sovjetunie in te perken door het steunen van anti-

communistische guerrillabewegingen in de Sovjet-satellietstaten. 
221

 ABZ, code 9, 911.31, mei 1982-december 1983, map 2757, Open bericht 332 van ambassadeur van Finland 

Bauwens aan Van den Broek, 27-10-1983. 



 53 

tussenkomst werd door zowel de oppositie als de regeringspartijen in Nederland verworpen. 

Het verwachte morele prestigeverlies van de Verenigde Staten zou door de inmenging alleen 

maar verergeren. Hoe dan ook vond de resolutie geen doorgang omdat de Verenigde Staten 

hun vetorecht inriepen. Minister Van den Broek vreesde, uitgaand van de Amerikaanse 

pressie, voor de geloofwaardigheid van de Veiligheidsraad omtrent zelfbeschikking en non-

interventie en voor een eventuele precedentwerking.
222

  

 

3.4: De Surinaamse factor 

De reactie van de Nederlandse regering op de Amerikaanse invasie op Grenada had, zoals in 

de vorige paragraaf kort genoemd, met name ook te maken met de voormalige kolonie 

Suriname en de nog niet gedekoloniseerde Nederlandse Antillen. Legerleider Desi Bouterse 

(1980-1990), die na de Sergeantencoup in 1980 in Suriname aan de macht was gekomen, was 

een vriend van Maurice Bishop. De Grenadese regeringsleider vertelde de Nederlandse 

honorair consul Menezes tijdens een Nederlandse dienstreis naar Grenada echter dat de 

People’s Revolutionary Government geen revolutionaire plannen met Suriname had. De 

Grenadese visie met betrekking tot Suriname luidde: ‘No plan and no direction’, op basis van 

de mening van de Cubaanse ambassadeur op Grenada die de situatie in Suriname omschreef 

als ‘crazy’ en ‘no go’.
223

  

De Amerikaanse primaire beleidsdoelstelling ten opzichte van Suriname omvatte het 

inperken van de Cubaanse invloed in Suriname. In eerste instantie was bemoeienis van andere 

Latijns-Amerikaanse landen, ongeacht hun politieke affiniteit, met Suriname vanuit 

Amerikaans oogpunt ongewenst. Op den duur maakten de Amerikanen echter een 

uitzondering voor Brazilië vanwege de geografische positie en de positieve invloed op de 

verbetering van de mensenrechtensituatie en de terugkeer tot democratie in Suriname. De 

Verenigde Staten meenden dat ze zich van een goede kant hadden laten zien door het 

voornemen fellowship-programma’s te hervatten. In ruil voor het aanbod verwachtten de 

Amerikanen van Suriname een beteugeling van zijn anti-Amerikaanse retoriek en concrete 

stappen op weg naar verbetering van de mensenrechtensituatie en de terugkeer naar 

democratie. Het gegeven dat de Amerikanen het meest stak was niet de aanwezigheid en de 
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kwaliteit van Cubaanse adviseurs in Suriname op zich, maar hun cruciale posities in het 

apparaat. Het Amerikaanse beleid had echter geen veranderingen tot gevolg.
224

  

Om Suriname naar het democratische pad toe te bewegen, overwogen de Verenigde 

Staten Suriname in het eerder besproken Caribbean Basin Initiative op te nemen. Bij de 

afweging werd Nederland gevraagd of het daar bezwaren tegen had en of de voormalige 

kolonisator op zijn beurt van plan was het eigen - in 1982 gestaakte - hulpprogramma te 

hervatten. De Nederlanders stelden echter een aantal voorwaarden aan hervatting van het 

hulpprogramma waaraan naar verwachting niet snel voldaan zou worden.
225

 In een gesprek 

tussen de Amerikaanse Assistant Secretary of State voor aangelegenheden op het Westelijk 

Halfrond Langhorne Motley (1983-1985) en Surinaams premier en minister van Buitenlandse 

Zaken Errol Alibux (1983-1984) in New York werd de Surinaamse band met Nederland 

doorgenomen. Alibux liet zich ‘niet in overmatig ongunstige termen over Nederland uit […] 

en had benadrukt dat wat in Suriname sedert februari 1980 was gebeurd eigenlijk een stuk 

dekolonisatie was’.
226

  

Al met al hield Nederland de ontwikkelingen in Suriname, ondanks zijn 

onafhankelijkheid, nauwkeurig in de gaten. Uit bovenstaande gang van zaken blijkt dat de 

buitenwereld duidelijk met Nederland consulteerde over belangrijke beleidsbeslissingen over 

Suriname. In Washington D.C. stelde men de Nederlandse bemoeienis met Suriname zeer op 

prijs. Op het State Department werd zelfs gesproken van verlichting van de Amerikaanse 

verantwoordelijkheden door het Nederlandse optreden. Het Internationaal Monetair Fonds 

ging ervan uit dat de Nederlandse hulp aan Suriname binnen afzienbare tijd hervat zou 

worden.
227

 Halverwege 1984 vond er een stemming in het Nederlandse parlement plaats over 

de stand van zaken in de Surinaamse politiek. Het Nederlandse standpunt bleef echter bestaan 

dat er nog niet genoeg vooruitgang was geboekt op politiek terrein dat een verbetering van de 

betrekkingen zou kunnen worden overwogen.
228
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De gebeurtenissen op Grenada en de vermeende vriendschap tussen Maurice Bishop 

en Desi Bouterse leidde ertoe dat, na de dood van Bishop tijdens de interne machtsovername, 

bij Bouterse de angst was toegeslagen dat een dergelijk gewelddadig lot hem zelf kon treffen. 

Het gebeuren was aanleiding voor de Surinaamse legerleider om nieuwe maatregelen te 

overwegen om de Surinaamse revolutie te waarbogen. Bishop had zijn dood ondanks het 

uitgebreide veiligheidsapparaat echter niet kunnen omzeilen.
229

 Op internationaal niveau 

reageerde Bouterse door de Cubaanse ambassadeur uit te wijzen en de Cubaanse diplomatieke 

vertegenwoordiging te reduceren tot het niveau van zaakgelastigde. Nederland hoopte dat 

deze stap een beweging naar niet-gebondenheid van Suriname op het wereldtoneel 

weerspiegelde.
230

 

Met een inwoneraantal beneden een miljoen geldt Suriname net als Grenada als een 

microstaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bouterse mede op basis van dit gegeven 

parallellen trok tussen het Surinaamse regime en de gebeurtenissen op Grenada. De analyse 

van de diplomatieke correspondentie illustreert een belangrijk kenmerk van microstaten zoals 

aan de orde is gekomen in hoofdstuk 1: de betrokkenheid van een oud-kolonisator bij een 

microstaat. Nederland bleef, ondanks afkeuring van het beleid van Bouterse, zeer 

geëngageerd bij de ontwikkelingen in Suriname. Het voormalige moederland stond altijd 

klaar om waar maar mogelijk nog invloed uit te oefenen in de oud-kolonie. In de huidige 

paragraaf is ook een voorbeeld gevonden voor twee eigenschappen van de interne organisatie 

van microstaten. De verpersoonlijking van buitenlands beleid en de overlapping van functies 

blijken uit het feit dat de Surinaams premier Alibux in 1983 en 1984 tegelijkertijd ook het 

ambt van minister van Buitenlandse Zaken vervulde. 

 

3.5: De verdediging van de Nederlandse Antillen 

In paragraaf 3.3 is de totstandkoming van de Nederlandse reactie op de Amerikaanse inval op 

Grenada beschreven. De Nederlandse terughoudendheid qua kritiek had mede te maken met 

de Nederlandse afhankelijkheid van de Verenigde Staten bij de verdediging van Suriname en 

de Nederlandse Antillen. Sinds de onafhankelijkheid van Suriname was Nederland niet meer 

staatkundig verantwoordelijk voor de oud-kolonie, hoewel het voormalige moederland altijd 

een oogje in het zeil bleef houden. Voor de Nederlandse Antillen geldt echter dat Nederland 
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tot heden betrokken is bij de externe en deels ook interne betrekkingen van de eilanden.
231

 

Koningin Beatrix vormt samen met de Nederlandse ministerraad en een minister van elk van 

de Antilliaanse eilanden en Aruba de Koninkrijksregering die beslist over defensie en 

buitenlandse betrekkingen.
232

  

De dekolonisatie van de Nederlandse Antillen wordt ook wel aangeduid als ‘mislukte 

dekolonisatie’.
233

 Hoewel Nederland in de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog 

voornamelijk emotioneel moeite had om de koloniën los te laten, verdween vanaf de jaren 

zeventig de terughoudendheid. Sindsdien hebben opeenvolgende regeringen in Den Haag zich 

actief opgesteld om de dekolonisatie van de Nederlandse Antillen op een voor alle partijen 

aanvaardbare wijze tot een goed einde te brengen.
234

  

Twee belangrijke aspecten hebben de volledige soevereiniteit van de Nederlandse 

Antillen altijd in de weg gestaan. Ten eerste speelt het financiële aspect een cruciale rol. 

Sociologe Ingrid Koulen wijst op de economische afhankelijkheid die staatkundige en 

politieke zelfstandigheid tegenhoudt. Antilliaanse soevereiniteit wordt pas een realistische 

keuze als de economische zelfstandigheid met Nederlandse ontwikkelingsgelden tot op een 

efficiënt niveau gebracht is. In het geval hier niet aan is voldaan kan Nederland volgens 

Koulen beschuldigd worden van de schending van het zelfbeschikkingsrecht van de Antillen. 

Ook heden ten dage is de sociaal-economische ontwikkeling van de eilandengroep nog de 

grootste valkuil voor volledige feitelijke zelfstandigheid.
 235

 

De tweede sta-in-de-weg voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen 

grijpt in grote mate terug op één van de eigenschappen van microstaten uit hoofdstuk 1. In 

theorie is federatievorming een voor de hand liggende oplossing als soevereiniteit van alle 

eilanden apart in economische en organisatorische zin niet haalbaar is. De geschiedenis van 

het dekolonisatieproces van de Nederlandse Antillen is één van de vele voorbeelden van het 

feit dat federatievorming in de praktijk vaak door de microstaten zelf niet wordt voorgestaan 

en veel problemen oplevert of veroorzaakt.  
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Het Arubaanse separatisme en het Curaçaose centralisme zijn principieel 

onverenigbaar, wat heeft geleid tot de Arubaanse status aparte. Een gezamenlijke Antilliaanse 

identiteit is ver te zoeken, aangezien de twee eilanden in economisch opzicht concurrenten 

zijn. Iedere poging tot samenwerking op welk gebied dan ook is spaak gelopen. Sinds het 

Papiamento op Aruba en Curaçao verschillend gespeld wordt, is ook de taal geen bindende 

factor meer. Het enige gegeven dat de Antillen samenhoudt is de band met Nederland, zodat 

een staat genaamd ‘Antilliaanse Antillen’ in de toekomst erg onwaarschijnlijk is.
236

 Moeilijke 

federatievorming door ‘eiland’-gevoel boven ‘nationaal’ gevoel is een kenmerk van 

microstaten dat duidelijk van toepassing is op de Nederlandse Antillen. 

 

Communicatieproblemen 

De geschiedenis van de band tussen Nederland en de Nederlandse Antillen verheldert de 

Nederlandse diplomatie ten opzichte van de gebeurtenissen op Grenada. Vanwege de 

staatkundige structuur hoort het Nederlandse standpunt tegelijkertijd ook dat van de 

Nederlandse Antillen te zijn, met name omdat de kwestie Grenada grote gevolgen kan hebben 

voor de Antillen. De coördinatie tussen Nederland en de Nederlandse Antillen is dus van 

wezenlijk belang om tot een gezamenlijke opstelling te komen in het Grenadese conflict. Bij 

de discussies over de stellingname komt het belang van de mening van de Antilliaanse 

regering expliciet aan de orde. Eén dag na de invasie was er echter niets bekend over de 

positie van de Nederlandse Antillen. DWH verwachtte min of meer eenzelfde reactie als van 

andere landen in de regio: grote verontwaardiging in de publieke retoriek in combinatie met 

grote opluchting achter de schermen. In de tussentijd probeerde het Antillenhuis
237

 juist achter 

de Nederlandse opstelling te komen.
238

  

In de ministerraadvergadering van 28 oktober 1983 kwam de situatie op Grenada met 

de eventuele gevolgen voor de Nederlandse Antillen uitgebreid aan bod. Minister van 

Nederlands-Antilliaanse Zaken Jan de Koning (1982-1989) zal de Nederlandse Antillen 

aanraden om binnen het Caribische gebied onderlinge afspraken te maken om invasies van 

buitenaf te voorkomen. Minister Van den Broek waarschuwde echter voor de gevolgen van 

dergelijke Antilliaanse initiatieven voor de toch al gevoelige betrekkingen met Venezuela. 

Desalniettemin meende De Koning dat het belangrijk was dat minister Van den Broek contact 
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op zou nemen met de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen om het over de 

gevolgen te hebben van de Grenadese crisis voor de Nederlandse Antillen.
239

 

Op 2 november 1983 stelde DWH een analyse op over de te leren lessen van de 

gebeurtenissen op Grenada voor de Nederlandse Antillen. De uiteenzetting was bedoeld als 

voorbereiding van een gesprek tussen minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek, 

minister van Nederlands-Antilliaanse Zaken De Koning en de gevolmachtigd minister van de 

Nederlandse Antillen Marco de Castro op 4 november. Bij onderhandelingen over de 

toekomst van de Nederlandse Antillen speelde externe veiligheid altijd een grote rol. Net als 

de meeste microstaten in de regio zijn de Nederlandse Antillen namelijk niet in staat om een 

geloofwaardig leger op te zetten. Het Nederlandse standpunt is altijd geweest geen defensieve 

verantwoordelijkheid te willen dragen voor een onafhankelijk geworden gebied.
240

  

Aruba, met haar status aparte, stelde echter een consortium van bevriende 

mogendheden voor om zijn territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid te 

garanderen. Nederlands lidmaatschap van het voorgestelde samenwerkingsverband was 

daarbij ook gewenst. Ten eerste was de Nederlandse regering bang een buitencontinentale 

deelname van Nederland de integratie van Aruba in de inter-Amerikaanse gemeenschap 

moeilijk zou maken. Ten tweede meende DWH dat Nederland in alle denkbare 

aanvalsscenario’s vanwege de geografische afstand weinig meer zou kunnen doen. Mogelijke 

scenario’s waren militaire aanvallen van Venezolaanse en Amerikaanse kant. Als aanleiding 

voor de agressie zou een extremistische machtsovername voor de hand liggen. Grote interne 

chaos die als een dreiging voor de omgeving kon worden gezien, behoorde ook tot de 

mogelijke oorzaken voor ingrijpen van buitenaf . De Antilliaanse ligging ten opzichte van 

Venezuela op één van de belangrijkste Venezolaanse olieroutes maakt de eilandengroep bij 

een toename van Cubaanse invloed echter nog veel gevoeliger voor invasies dan Grenada. De 

conclusie van DWH wat betreft de lessen van Grenada toegepast op de Nederlandse Antillen 

is dat Nederland het oplettend oog het best kan richten op de binnenlandse stabiliteit en de 

sociaal-economische situatie van de eilanden.
241

 

In de besproken analyse werd het belang van de Antillen al met al zeker niet 

onderschat. Op 4 november 1983 stuurde minister van de Nederlandse Antillen De Castro 

desalniettemin een officiële klacht naar minister Van den Broek over ‘de wijze waarop in de 

Veiligheidsraad der Verenigde Naties door het Koninkrijk een standpunt is ingenomen inzake 
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de militaire interventie door de Verenigde Staten van Amerika en zes Oost-Caraïbische Staten 

in Grenada’.
242

 Aan het eind van de brief blijkt dat de regering van de Nederlandse Antillen 

zich uiteindelijk toch aansloot bij de Nederlandse opstelling. Desondanks hoopte de 

Antilliaanse Regering in de toekomst beter betrokken te worden bij zaken die betrekking 

hebben op de Caribische regio.
243

  

De communicatie over de coördinatie van de standpunten binnen het Koninkrijk was 

alles bij elkaar genomen niet soepel verlopen. De Directie Internationale Organisaties (DIO) 

en de Directie Westelijk Halfrond correspondeerden over de vraag waar de berichtgeving was 

misgelopen en hoe dat voortaan voorkomen zou kunnen worden. Volgens DIO lag het 

probleem niet bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties 

(PV) in New York. De stellingname in de Veiligheidsraad werd immers in Den Haag bepaald. 

Bovendien waren er slechts twee instructies vanuit Den Haag binnengekomen die direct aan 

Willemstad waren doorgeseind. Daarnaast was er telefonisch contact geweest tussen de PV in 

New York en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan de vooravond van de 

stemming. Er was namelijk onverwacht aan de Nederlandse voorwaarden voldaan. Wat 

betreft de toekomst was DIO huiverig over rechtstreeks contact tussen PV New York en de 

Antilliaanse regering. De kans bestond dat van Nederlandse en Antilliaanse kant verschillende 

wensen ten gehoor zouden worden gebracht. Daarnaast was het lastig te bepalen waar de 

grens ligt van zaken die de Antillen dringend aangaan, aldus DIO.
244

  

Volgens DWH moest direct contact tussen New York en Willemstad mogelijk zijn. De 

politieke discussies over de coördinatie van standpunten hoorden echter in het reguliere 

overleg tussen Den Haag en Willemstad thuis.
245

 Bij de vraag waar de grens ligt voor wat 

belangrijke aangelegenheden voor de Antillen zijn, waren de twee directies het met elkaar 

eens dat men Willemstad niet kon overspoelen met informatie vanwege de beperkte 

absorptiecapaciteiten. Ook was er overeenstemming over de aanname dat de belangen van de 

Antillen verder reiken dan kwesties binnen de Veiligheidsraad van de VN. DWH ontkende 

echter dat er simpelweg niet gedacht was aan overleg met de Antillen. Het liep echter spaak 

bij de doorvoering van dit voornemen. Ondanks de coördinatieplicht van het ministerie van 

                                                
242

 ABZ, code 9, 911.31, mei 1982-december 1983, map 2757, Brief AJZ/3158 van de gevolmachtigde minister 

van de Nederlandse Antillen De Castro aan Van den Broek, 04-11-1983. 
243

 Ibidem. 
244 ABZ, code 9, 911.31, mei 1982-december 1983, map 2757, Memorandum 32/83 van Directie Internationale 

Organisaties (DIO) aan DWH, 14-11-1983. 
245

 ABZ, code 9, 911.31, mei 1982-december 1983, map 2757, Memorandum van DWH aan DIO, 18-11-1983. 



 60 

Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk, had Willemstad ook uit eigen beweging iets kunnen 

laten horen als de zaak zo ernstig werd genomen, aldus DWH.
246

 

In de excuusbrief van minister Van den Broek aan minister De Castro wees Van den 

Broek De Castro op hun gesprek op 4 november en de berichten over de Nederlandse 

opstelling in de VN. Dergelijke vormen van contact konden als het voorgeschreven overleg in 

Koninkrijksverband getypeerd worden. Om dergelijke voorvallen in de toekomst te 

voorkomen stond Van den Broek meer contact toe tussen de Antillen en de PV in New York 

over dringende kwesties voor de Antillen die in VN-verband aan de orde zouden komen. Het 

politieke overleg over standpuntbepalingen moest daarentegen op Koninkrijksniveau blijven 

plaatsvinden.
247

  

Bij de analyse van de totstandkoming van de Nederlandse diplomatie ten opzichte van 

het Grenadees conflict is gebleken dat de Nederlandse positie voor de veiligheid van de 

Nederlandse Antillen grote gevolgen had kunnen hebben. De omschreven gang van zaken 

binnen het Koninkrijk is een praktijkvoorbeeld bij de in hoofdstuk 1 opgezette theorie van 

dilemma’s en moeilijkheden die microstaten kunnen ondervinden in het uitoefenen van hun 

buitenlands beleid, eventueel met behulp van een (oud-) kolonisator. 

 

3.6: De Nederlands-Amerikaanse betrekkingen vóór en na de kwestie Grenada 

Begin jaren tachtig van de twintigste eeuw bestond er bij de Amerikaanse diplomaten 

bezorgdheid en irritatie over de incidenten in Nederland als reactie op Amerikaans beleid. De 

bedoelde voorvallen zijn het verbranden van een Amerikaanse vlag voor de ambassade van de 

Verenigde Staten, herhaaldelijke vernielingen op het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam, 

beschadigingen van het model-Witte Huis in Madurodam en de demonstratie in de Grote Zaal 

van het Concertgebouw tijdens een optreden van het National Symphony Orchestra. De 

voorvallen waren een illustratie van de stroef lopende Nederlands-Amerikaanse betrekkingen 

begin jaren tachtig. Ter voorbereiding van een Amerikaans staatsbezoek in Nederland 

waarschuwde de ambassadeur van de Verenigde Staten William Dyess dat de anti-

Amerikaanse incidenten Nederland in toenemende mate negatieve berichtgeving in de 

Amerikaanse pers bezorgden.
248
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Op basis van de voorvallen en de negatieve persberichten eiste de ambassadeur het 

weghalen van de vijf kruisen voor het Amerikaanse Consulaat aan het Museumplein in 

Amsterdam. De kruisen stonden symbool voor de dood van vier journalisten in El Salvador. 

Het verzoek tot verwijdering was niet in eerste instantie gestoeld op veiligheidsoverwegingen, 

maar het had meer te maken met de, als zodanig opgevatte, belediging van de Verenigde 

Staten. De kruisen waren namelijk ontstaan tijdens, wat Dyess omschreef als ‘een 

gewelddadige demonstratie aan het slot waarvan het Consulaat in vlammen zou zijn opgegaan 

als de gebruikte brandbommen met grotere deskundigheid vervaardigd waren geweest’
249

. 

Minister Van der Stoel hoopte dat de Amerikanen niet verder op het weghalen van de kruisen 

zouden aandringen uit angst voor nog grotere beroering. 
250

 

Aan het eind van het gesprek deed Dyess toezeggingen om niet op verwijdering aan te 

dringen en om de Amerikaanse regering aan te raden dat ook niet te doen voorafgaand aan het 

staatsbezoek. Desondanks bleef de Amerikaanse ambassadeur bij het standpunt dat het 

Consulaat niet heropend zou worden vóór de kruisen waren weggehaald. Dyess meende er 

persoonlijk voor gestreden te hebben om de Consulaten in Amsterdam en Rotterdam open te 

houden, hoewel hij niet kon tolereren dat zijn medewerkers gedwongen waren te werken ‘in 

an environment like a circus’. De volgens Van den Broek ongepaste vergelijking baseerde 

Dyess op de dagelijks passerende toeristenbussen die halt hielden voor het Consulaat.
251

  

Tijdens gesprekken op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in 

Washington D.C. bleek de irritatie met Nederland toe te nemen naarmate de gesprekspartner 

hoger in rang was. Assisant Secretary of State voor Europese aangelegenheden Richard Burt 

(1983-1985) wees op de Nederlandse ‘excessieve belangstelling’ voor Latijns-Amerika. De 

Nederlandse obsessie was volgens Burt ook weer aan het licht gekomen bij de 

onderhandelingen over de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in Nederland. Blijkbaar 

had Nederland voorafgaand aan het overleg voornamelijk Latijns-Amerika-deskundigen 

geraadpleegd. De redenering voor de keuze van deskundigen is niet helemaal duidelijk. 

Wellicht had het te maken met angstgevoelens om door de plaatsing van de Amerikaanse 

raketten een vorm van autonomie op te geven, zoals dat min of meer in verschillende Latijns-

Amerikaanse landen gebeurd was. Burt begreep niet dat het mogelijk was dat ‘een vijftigtal 

Amerikaanse instructeurs in El Salvador onder de Nederlandse bevolking zoveel meer 
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opwinding veroorzaakte dan de massale Sowjet-bezetting in Afghanistan’.
252

 De verklaring 

dat het verschijnsel te maken heeft met grotere identificatie met de Amerikaanse samenleving 

dan met de Russische was voor de Assistent Secretary of State niet afdoende. Burt uitte zijn 

frustratie over Europese regeringen die hun standpunt nauwelijks aan de burgers probeerden 

te verkopen en die zich verscholen achter de links-radicale oppositie. Er werd langzamerhand 

meer leiderschap en politieke moed van de NAVO-bondgenoten verwacht, aldus Burt.
253

 

 Ondanks de ergernissen waren er andere geluiden dat Nederlands goede naam in de 

Verenigde Staten niet kapot te krijgen was. Voorbeeld waren de koninklijke bezoeken ter ere 

van het 200-jarig bestaan van Amerikaans-Nederlandse betrekkingen. Ook het feit dat de anti-

Amerikaanse incidenten in Nederland met behulp van het Amerikaanse ministerie van 

Buitenlandse Zaken nooit tot de Amerikaanse pers waren doorgedrongen, lijkt het vermoeden 

van Amerikaanse trouw aan Nederland te bevestigen.
254

  

De Amerikaanse kritiek op Nederland was, zoals uit Burts redenering blijkt, deel van 

het algemene Amerikaanse commentaar op de NAVO-bondgenoten. In februari 1982 ontving 

Van der Stoel van gevolmachtigd minister Du Marchie Sarvaas te Washington D.C. een 

analyse over mogelijke isolationistische neigingen binnen de Amerikaanse buitenlandse 

politiek. De discussie ging voornamelijk tussen multilateralisten en unilateralisten. De laatsten 

wilden zich op veiligheidsbeleid niet laten beperken door Europa. In de Amerikaanse media 

werd zowel het nut van de NAVO ter discussie gesteld als de verdediging van Europa 

wanneer dit continent zijn vijand, de Sovjetunie, en zijn verdediger, de Verenigde Staten, op 

dezelfde lijn stelde. De achtergronden van de twijfels hadden volgens Du Marchie Sarvaas te 

maken met het feit dat Europa op economisch en in zekere mate ook op politiek gebied de 

Verenigde Staten had ingehaald, maar niet bereid was daaruit de consequenties te trekken wat 

betreft veiligheidsbeleid. Daarnaast vonden de bedreigingen van gezamenlijke Westerse 

belangen buiten het Europese theater plaats. Bij de Amerikaanse twijfels over de Europese 

NAVO-bondgenoten speelde volgens Du Marchie Sarvaas ook een rol dat de linkse 

Amerikanen, voornamelijk afkomstig van de westkust, zich in mindere mate met de 

Europeanen identificeerden dan de over het algemeen conservatievere Amerikanen aan de 

oostkust.
255
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Aan de vooravond van de Amerikaanse invasie op Grenada werd nog eens bevestigd 

dat de Verenigde Staten zich niet alleen van de Nederlandse kritiek weinig aantrokken. Geen 

enkel Europees land, alleen of als gezamenlijke krachtenbundel in EEG-verband, kon enige 

invloed op de Verenigde Staten uitoefenen wat betreft het Amerikaanse Latijns-Amerika-

beleid. Alle kritiek van Europese zijde werd door de Amerikanen toegedicht aan gebrekkige 

informatie en onvoldoende inzicht in de gecompliceerde problematiek en zodoende terzijde 

geschoven. Regionale problemen zouden regionaal opgelost worden. De Amerikaanse 

ambassadeur Bosworth in Costa Rica raadde de Amerikaanse regering aan zich niets aan te 

trekken van het Europese commentaar op het Amerikaanse Latijns-Amerika-beleid.
256

  

 

De gevolgen van de Grenadese crisis voor de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen 

Na afloop van de Amerikaanse actie op Grenada wordt echter duidelijk uit het beschikbare 

archiefmateriaal dat de Europese kritiek op de invasie de Amerikanen minder koud liet dan 

het verzet tegen het algemene Amerikaanse Latijns-Amerika-beleid. Nederlands ambassadeur 

J. H. Lubbers in de Verenigde Staten rapporteerde aan minister Van der Stoel de reactie van 

Richard Brown, het hoofd van de Amerikaanse Grenada Task Force. Brown had gesproken 

van de ‘bittere gevoelens, welke het gebrek aan steun en de afkeuring van de westeuropese 

bondgenoten met betrekking tot de Grenadaanse actie in het bijzonder op het state department 

hadden teweeggebracht’.
257

 Brown meende dat de Europese reactie niet snel zou worden 

vergeten en dat het jaren zou kunnen duren voordat het negatieve effect hiervan verdwenen 

zou zijn.
258

  

Een jaar na de uitspraken lijkt de retoriek geen loos dreigement te zijn geweest. 

Nederlands ambassadeur in de Verenigde Staten Richard Fein rapporteerde aan verschillende 

ministeries in Den Haag de verharding van de Amerikaanse opstelling ten opzichte van het 

buitenland. Tegelijkertijd vond er een lichte verbetering van de betrekkingen tussen de 

Verenigde Staten en de Sovjetunie plaats. Volgens Fein speelde een combinatie van factoren 

een rol: de frustratie over tegenvallers in de buitenlandse politiek en het toenemend 

internationale terrorisme. Op binnenlands gebied was een belangrijk element de herverkiezing 
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van Reagan, die de al heersende ‘no-nonsense’-stemming versterkte. De verharding kwam 

naar voren in de meest uiteenlopende gebieden en op allerlei niveaus.
259

 

Wat Nederland betreft meende Fein dat de ambassade uitstekende contacten en 

makkelijke toegang tot de Amerikanen had. De ervaring was dat de negatieve publiciteit over 

de Nederlandse ‘wantoestanden’ weliswaar ergerlijk was, maar in geen enkel opzicht 

zakelijke of persoonlijke contacten met Amerikanen op welk niveau dan ook leek te 

beïnvloeden. Het principe van ‘reciprociteit’ dat vanuit het Witte Huis werd gepropageerd 

bracht Nederland weinig schade toe. In het schijnkader van bestraffing voor het gebrek aan 

medewerking werden Nederlandse verzoeken die om handelsoverwegingen hoe dan ook 

zouden worden geweigerd, nu om politieke redenen van de hand gewezen.
260

 

 In hoeverre de symbolische afstraffing puur gericht was op de Nederlandse reactie in 

het Grenadese conflict is niet helemaal zeker. Het verschijnsel doet zich namelijk voor in een 

periode van algemene verharding van het Amerikaanse buitenlands beleid. Desalniettemin is 

toch een grote verandering te constateren in een tijdspanne van een jaar tot anderhalf jaar. 

Voorheen had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de zogenaamde 

Nederlandse ‘wantoestanden’ uit de Amerikaanse pers weten te houden. Eind 1984 bleek de 

berichtgeving over Nederland in de media voor de Nederlandse ambassade in Washington 

D.C. echter een vervelende kwestie te zijn. Ergens in de tussentijd moet de voorzichtigheid 

van het State Department ingetrokken zijn. Hoe dan ook zijn de Nederlands-Amerikaanse 

betrekkingen er na de invasie op Grenada niet op vóóruit gegaan.

                                                
259 ABZ, code 9, 912.2, 1984, map 4772, Codebericht 1000 van Ambassadeur Fein te Washington aan Van den 

Broek, 31-12-1984. 
260

 Ibidem. 
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Conclusie 

Deze scriptie staat in het teken van kenmerken van buitenlands beleid van microstaten 

toegepast op de casus van de Amerikaanse interventie op Grenada in 1983. Ook de 

Nederlandse diplomatie ten aanzien van de invasie is uitgebreid aan bod gekomen om te 

onderzoeken of en hoe een kleine speler op het wereldtoneel een balans zou kunnen vinden 

tussen het opkomen voor internationaal recht ten gunste van microstaten en het trouw blijven 

aan een NAVO-bondgenoot. Het doel van de scriptie is om naar aanleiding van de behandelde 

casus conclusies te trekken over problemen van microstaten binnen het wereldsysteem. Op 

basis van de uitkomsten hoop ik suggesties te kunnen doen aan nationale beleidsmakers en 

internationale organisaties, zodat zij adequaat in kunnen spelen op de eventuele doorzettende 

trend van een toenemend aantal kleine staten binnen het wereldsysteem. Om tot dergelijke 

conclusies te komen zullen nu per hoofdstuk de belangrijkste punten worden aangestipt om 

van de daarbij behorende deelvraag de hypothese te kunnen aannemen of verwerpen. 

 

Hoofdstuk 1: Buitenlands beleid van microstaten en Grenada 

In hoofdstuk 1 zijn algemene kenmerken van buitenlands beleid van microstaten aan de orde 

gekomen. Bij de manier waarop buitenlands beleid tot stand komt in microstaten, vallen 

vooral centralisme, verpersoonlijking, improvisatie en geld- en personeelsgebrek op. Binnen 

de context van het internationale systeem is een andere eigenschap van microstaten 

autonomieverlies als gevolg van economische en ecologische kwetsbaarheid, conventionele 

dreigingen, externe politieke druk en interne of geopolitieke onrust. Daarnaast zijn de meeste 

microstaten geneigd tot selectiviteit bij de keuze van diplomatieke vertegenwoordigingen en 

concentratie op bepaalde beleidsonderwerpen. Beleidsprioriteiten van microstaten zijn vaak 

bevordering van internationaal recht, lidmaatschap van internationale en regionale 

organisaties en vriendschappelijke banden met de ex-kolonisator en een regionale grootmacht. 

Slechts de helft van de algemene interne organisatorische criteria van microstaten 

komt overeen met het revolutionaire regime van Maurice Bishop op Grenada van 1979 tot 

1983. Centralisme en verpersoonlijking zijn van toepassing op de regering Bishop. Door de 

ondemocratische aard van het regime zijn deze aspecten zelfs prominenter aanwezig dan in de 

meeste microstaten. De vaak voorkomende improvisatie in het buitenlands beleid en geld- en 

personeelsgebrek gelden daarentegen niet. Geld- en personeelsgebrek werden grotendeels 

opgevangen door buitenlandse hulp, met name Cuba gaf steun. Van geïmproviseerd beleid 
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was ook geen sprake omdat goed voorbereide en doordachte diplomatie de enige manier was 

om door het buitenland erkend te worden. 

Het kenmerk autonomieverlies is vanwege de lastige meetbaarheid van het begrip 

moeilijk te bepalen. Hoe dan ook voldeed Grenada onder Bishop aan een aantal voorwaarden 

die mogelijkerwijs tot autonomieverlies zouden kunnen leiden. Daartoe behoort de 

marxistisch-leninistische positie in de Koude Oorlog, ondanks het feit dat de revolutie van 

binnenuit kwam en niet door één van de twee supermachten is opgelegd. Andere criteria zijn 

economische en ecologische kwetsbaarheid. Tevens wakkerde de militarisering de 

bezorgdheid van de buureilandjes over hun veiligheid aan. Daarnaast probeerden de 

Verenigde Staten met politieke en economische druk koerswijzingen in het Grenadese beleid 

te bewerkstelligen. Alle voorwaarden bij elkaar kunnen echter als aanleiding worden gezien 

voor de Amerikaanse invasie op Grenada. De interventie had autonomieverlies tot gevolg en 

kan zelfs als zware inbreuk op de soevereiniteit van Grenada geïnterpreteerd worden. 

Op het gebied van selectiviteit van buitenlands beleid voldoet Grenada aan de 

eigenschap om verhoogde activiteit in internationale en regionale organisaties als 

beleidsprioriteit te stellen. Afwijkend van de meeste microstaten liet Grenada in de Verenigde 

Naties echter een zelfstandig stemgeluid horen in plaats van gezamenlijke diplomatie toe te 

passen. Over Grenada’s inzet voor internationaal recht zijn tegenstrijdige voorbeelden te 

vinden. Om deze reden geldt dit aspect niet. Wat betreft selectiviteit van diplomatieke missies 

komen de voor de hand liggende keuzes van microstaten inderdaad op Grenada’s lijstje voor. 

Het diplomatieke netwerk is echter verder uitgebreid met landen die ideologisch verwant zijn 

aan het eiland. Door de stroeve relatie met ex-kolonisator Groot-Brittannië en de keuze voor 

regionale grootmacht Cuba als beschermer in plaats van supermacht de Verenigde Staten 

wijkt Grenada af van meer algemene kenmerken. 

Op basis van de antwoorden op de eerste deelvraag blijkt Grenada onder het  regime 

van Maurice Bishop met ongeveer evenveel algemene kenmerken van buitenlands beleid van 

microstaten overeen te komen als te verschillen. De hypothese van de deelvraag luidde: 

 

‘Ondanks het ondemocratische karakter van de regering Bishop zal het buitenlands beleid van Grenada 

in die periode veel overeenkomsten in buitenlands beleid van microstaten in het algemeen vertonen 

vanwege beperkte manoeuvreermogelijkheden binnen het internationale systeem.’ 

  

In het besef van de beperkte speelruimte voor microstaten binnen het internationale systeem 

wegen de verschillen tussen Grenada onder Bishop en de algemene buitenlands 

beleidskenmerken van microstaten zwaarder dan de overeenkomsten. Bij de afweging speelt 
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Grenada’s eigen stemgeluid binnen de Verenigde Naties een doorslaggevende rol. Het is 

weinig microstaten gelukt om een dergelijk onafhankelijk buitenlands beleid te voeren. Op 

basis van de resultaten wordt bovenstaande hypothese daarom afgewezen. 

 

Hoofdstuk 2: De invasie op Grenada vanuit drie perspectieven 

In hoofdstuk 2 is stil gestaan bij de plaatsing van de Amerikaanse interventie op Grenada 

vanuit drie verschillende perspectieven. Ten eerste werd de invasie in internationaalrechtelijk 

kader geplaatst door de meest relevante internationale rechtsartikelen naast de precieze 

gebeurtenissen te leggen. In het proces is gebleken dat er op de interventie op Grenada geen 

labels van humanitaire interventie en bescherming van eigen onderdanen geplakt kunnen 

worden. Daarnaast riep het ingeroepen artikel 8 van het OECS-verdrag diverse problemen op 

bij de autorisatie van de OECS-staten om Amerikaanse militaire hulp in te roepen. Ook 

voldeed de invasie niet aan de relevante artikelen uit het Handvest van de Verenigde Naties. 

Zo werd elf dagen na de inval de juridische rechtvaardiging omgezet naar artikel 6 van het 

OECS-verdrag om de wens tot interventie van Grenada’s gouverneur-generaal juridisch 

geldig te maken. De rechtvaardiging is echter ongeldig vanwege de aanwezigheid van de 

facto gezag op het eiland in de vorm van de coupplegers. Een andere reden is de formaliteit 

dat de gouverneur-generaal een staatshoofd vertegenwoordigt en niet een regeringsleider. Uit 

de conclusies blijkt dat er voor de Amerikaanse interventie op Grenada geen overtuigende 

juridische rechtvaardiging is. De aanname over de internationaalrechtelijke invalshoek kan 

dan ook bevestigd worden. De deelhypothese luidde: 

 

‘Op internationaalrechtelijk gebied zal de door de Amerikanen geleide coalitie veel moeite ondervinden 

bij de juridische rechtvaardiging van de invasie op Grenada.’ 

 

De toepassing van het postkoloniale perspectief op de Grenadese kwestie brengt twee 

belangrijke veranderingen naar voren. Het eerste breukvlak was de vervanging van de Britse 

invloedssfeer in het Caribisch Gemenebest door de Amerikaanse. Sinds de dekolonisatie van 

de Oost-Caribische microstaatjes waren de ontwikkelingen van verminderende Britse invloed 

en de groeiende politieke en economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten weliswaar 

al aan de gang, maar de gebeurtenissen omtrent Grenada consolideerden de trends. De tweede 

verandering was het einde van de vanzelfsprekendheid van de Brits-Amerikaanse ‘special 

relationship’ en de geestverwantschap tussen Brits premier Margaret Thatcher en Amerikaans 

president Reagan. Thatcher was gekwetst omdat Reagan haar niet in vertrouwen had genomen 

over het ingrijpen in een gebied dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds als Britse 
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invloedssfeer beschouwde. Van Amerikaanse kant was men geërgerd door het gebrek aan 

Britse steun voor de invasie. Dit werd uitgelegd als ondankbaarheid voor de Amerikaanse 

bijstand aan de Britten in de Falkland-oorlog een jaar eerder. Uit de verwikkelingen is echter 

gebleken dat het niet klopt dat de Verenigde Staten en de Oost-Caribische eilanden Groot-

Brittannië helemaal genegeerd hebben in de aanloop naar de inval. Het beroep op een gebrek 

aan informatie werd echter door Groot-Brittannië als reden aangevoerd voor de afkeuring van 

de invasie. De hypothese voor het postkoloniale kader klopt dus ook. 

 
‘Bij het postkoloniale perspectief zal een rol spelen dat Grenada’s voormalig kolonisator Groot-

Brittannië geen onderdeel uitmaakte van de interveniërende coalitie.’ 

 

Het gegeven dat het Verenigd Koninkrijk, als ex-moederland niet tot het 

samenwerkingsverband van binnenvallende landen behoorde, slaat namelijk terug op beide 

veranderingen binnen het postkoloniale kader. In de eerste plaats duidt de Britse afwezigheid 

in de interveniërende coalitie op de vervanging van de Britse invloedssfeer in het Caribisch 

gebied door de Amerikaanse. Daarnaast betekende het gevolg van de Amerikaanse omzeiling 

van de Britten bij de voorbereidingen tot de invasie het einde van de vanzelfsprekende Britse 

volgzaamheid bij Amerikaans veiligheidsbeleid. 

In de paragraaf over de geopolitieke invalshoek is gekeken naar de Koude 

Oorlogsvisie van de hoofdrolspelers in het Grenadese conflict. Al sinds de Grenadese 

revolutie van 1979 plaatste Bishop Grenada in het communistisch kamp door het aanhalen 

van de banden met de Sovjetunie en met voornamelijk Cuba. Daarnaast weerspiegelen 

contrarevolutionaire complottheorieën de Grenadese visie. Allerhande politieke en 

economische druk op Grenada en de zoektocht naar aanleidingen voor een regime change 

illustreren de Amerikaanse perceptie. Met het in handen vallen van de verzameling wapens 

van een nog radicalere fractie binnen het revolutionaire bewind was een schappelijk 

voorwendsel ontstaan om zonder alternatieve pogingen tot militair ingrijpen over te gaan. De 

invasie ging gepaard met retoriek van de dominotheorie en was zowel symbolisch gericht op 

de Sovjetunie, als om te bewijzen dat Amerika over het Libanon-incident en het Vietnam-

syndroom was heen gegroeid. Reagans binnenlandse mediarestricties hadden tot doel de 

Amerikaanse bevolking achter de invasie te scharen. De poging slaagde uiteindelijk en zorgde 

ervoor dat Reagan als president geen politieke gevolgen ondervond van de schending van de 

War Powers Resolution. De verschillende gevolgen van de interventie op Grenada op 

binnenlands Amerikaans, binnenlands Grenadees en internationaal niveau wijzen erop dat de 

Amerikaanse inval op Grenada bovenal een Koude Oorlogsaangelegenheid was. De feiten dat 
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de Amerikanen na de invasie zo snel mogelijk het microstaatje weer verlieten, de 

vredesoperatie aan anderen overlieten en zich op geen enkele manier bekommerden om de 

nation building op het eiland ondersteunen het oordeel. Bij de behandeling van het 

geopolitieke perspectief werd de volgende uitkomst verwacht: 

 

‘Uit de plaatsing van de interventie in een geopolitiek kader zal blijken dat de Koude Oorlog een 

doorslaggevende factor was bij de overwegingen om in te grijpen.’ 

 

Naar aanleiding van de getrokken conclusies in hoofdstuk 2.3 kan de deelhypothese als juist 

worden aangenomen. 

 Enkele verbanden tussen de drie perspectieven zijn in hoofdstuk 2 al aan de orde 

gekomen. Een link tussen de postkoloniale en de geopolitieke invalshoek had te maken met 

revolutionair gedrag van hoogopgeleide jongeren door ontevredenheid over koloniale 

erfenissen in de maatschappij. De ontwikkeling van de Grenadese revolutionaire regering 

produceerde indirect de geopolitieke overweging tot invasie bij de door de Verenigde Staten 

geleide coalitie. Een verband tussen de internationaalrechtelijke en geopolitieke kaders is ook 

te ontdekken. Het feit dat de Amerikaanse actie op Grenada niet juridisch te rechtvaardigen is, 

ondersteunt het vermoeden dat het geopolitieke fenomeen van de Koude Oorlogsstrijd de 

doorslaggevende factor was bij de beslissing tot interventie over te gaan. Dezelfde 

veronderstelling wordt bevestigd door een verband tussen het postkoloniale en het 

geopolitieke perspectief. Het gegeven dat de invasie van groter belang was voor de Verenigde 

Staten dan de relatie met één van hun belangrijkste bondgenoten reflecteert de overmacht van 

de geopolitieke redenering bij de kwestie Grenada. Een ander verband tussen de postkoloniale 

en geopolitieke kaders slaat terug op de vervanging van de Britse door de Amerikaanse 

invloedssfeer in het Caribisch gebied. De wisseling van de wacht symboliseert het einde van 

het koloniale tijdperk en de indeling van de wereld in invloedssferen strikt langs traditionele 

Koude Oorlogslijnen. De verwachting over de verbanden tussen de perspectieven was: 

 

‘Tussen de postkoloniale en geopolitieke kaders zullen de meeste verbanden bestaan.’ 

 

Aangezien er één verband is ontdekt tussen de internationaalrechtelijk en de geopolitieke 

invalshoek tegenover drie links tussen het postkoloniale en het geopolitieke perspectief, kan 

bovenstaande deelhypothese worden aanvaard. De volledige hypothese bij de deelvraag over 

de plaatsing van de Grenadese kwestie in verschillende perspectieven luidde: 
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‘Op internationaalrechtelijk gebied zal de door de Amerikanen geleide coalitie veel moeite ondervinden 

bij de juridische rechtvaardiging van de invasie op Grenada. Bij het postkoloniale perspectief zal een rol 

spelen dat Grenada’s voormalig kolonisator Groot-Brittannië geen onderdeel uitmaakte van de 

interveniërende coalitie. Uit de plaatsing van de interventie in een geopolitiek kader zal blijken dat de 

Koude Oorlog een doorslaggevende factor was bij de overwegingen om in te grijpen. Tussen de 

postkoloniale en geopolitieke kaders zullen de meeste verbanden bestaan.’ 

 

Aangezien bij de analyse alle verwachtingen over de behandeling van de Amerikaanse actie 

op Grenada vanuit drie verschillende invalshoeken juist zijn gebleken, kan de hypothese van 

hoofdstuk 2 blijven staan. 

 

Hoofdstuk 3: De Nederlandse diplomatie omtrent de Amerikaanse interventie op 

Grenada 

Hoofdstuk 3 stond in het teken van de Nederlandse diplomatie tijdens en na de Amerikaanse 

interventie op Grenada. Een schets van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen tot vóór de 

invasie gaf de groeiende kritiek van Nederlandse kant op het Amerikaanse buitenlands beleid 

weer ondanks trouwe NAVO-bondgenootschappelijke gevoelens. Vervolgens kwamen kort de 

Nederlands-Grenadese contacten aan bod, waaruit bleek dat eilandstaatje Grenada van weinig 

belang was voor Nederland. Het belangrijkste Nederlandse diplomatieke signaal naar Grenada 

toe was de weigering het condoleanceregister van Bishop en de zijnen te tekenen om indirecte 

erkenning van de coupplegers te voorkomen.  

De diplomatie richting de Verenigde Staten naar aanleiding van de Grenadese kwestie 

was min of meer dubbelzinnig. Vanuit allerlei politieke hoeken werd de invasie in stevige 

bewoording afgekeurd, hoewel het officiële Nederlandse standpunt gematigd negatief was. De 

terughoudendheid had te maken met op dat moment nog onbekende details over de inval, de 

hypocrisie van landen die eigenlijk blij waren met de regime change en de Nederlandse 

afhankelijkheid van Amerika bij de bescherming van Suriname en de Nederlandse Antillen.  

Bij het bespreken van de Surinaamse factor kwam aan bod dat Nederland als oud-

kolonisator sinds de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 geheel in overeenstemming met 

de kenmerken en van microstaten betrokken bleef bij de ontwikkelingen in Suriname. Na 

Bishops overlijden bij een interne coup was Surinaams legerleider Bouterse bezorgd dat het 

lot van Bishop hem ook zou kunnen treffen. Bouterse reageerde op de gebeurtenis door de 

binnenlandse druk op te voeren en Cubaanse diplomatieke contacten te verminderen.  

Terwijl Nederland niet meer verantwoordelijk was voor de verdediging van Suriname, 

waren de Nederlandse Antillen nog wel afhankelijk van Nederland voor militaire 
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bescherming. Dit was het gevolg van de zogenaamde ‘mislukte dekolonisatie’. Bij het 

dekolonisatiedebacle speelde een belangrijke eigenschap van microstaten een hoofdrol: de 

ervaring dat federatievorming problematisch is doordat de vereenzelviging met het eiland 

zwaarder telt dan de ‘natie’. Bij de formulering van het officiële Nederlandse standpunt in de 

Verenigde Naties verweten de Antillen Den Haag niet voldoende te hebben overlegd met 

Willemstad. Met het oog op mogelijke, toekomstige bedreigingen van Venezolaanse of zelfs 

Amerikaanse kant hadden de Antillen een scherpere verwoording gewenst. De gebeurtenissen 

op Grenada confronteerden Nederland met de onmacht over de Antilliaanse verdediging en 

zorgden voor een grotere nadruk op regionale veiligheidsverbanden. De wrijvingen tussen 

Nederland en de Antillen zijn een praktisch voorbeeld van de in hoofdstuk 1 omgeschreven 

moeilijkheden van microstaten bij hun bewegingen in het internationale systeem. 

Tot slot werd op het gebied van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen geprobeerd 

verschillen te vinden tussen de situatie vóór de interventie op Grenada en de gang van zaken 

erna. Begin jaren tachtig ergerden de Amerikanen zich aan Nederlands ‘excessieve’ 

belangstelling voor het Amerikaanse Latijns-Amerika-beleid in het algemeen en in het 

bijzonder aan een reeks anti-Amerikaanse incidenten in Nederland. Na de interventie op 

Grenada waren de Amerikanen verbolgen over het gebrek aan West-Europese steun. Vooral 

binnen de NAVO verwachtte men dat het jaren zou duren voordat de vertrouwensbreuk 

hersteld zou zijn. Amerikaanse woorden werden ook met daden kracht bijgezet in een vorm 

van schijnbestraffing die Nederland praktisch gezien nauwelijks benadeelde. Een duidelijke 

verandering is echter aan te wijzen in de beëindiging van de mediabescherming door het 

Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken over de anti-Amerikaanse incidenten in 

Nederland. Naar aanleiding van de beleidswijziging kan gesteld worden dat de Nederlands-

Amerikaanse betrekkingen na de interventie op Grenada toch lichtelijk verslechterd zijn. 

De hypothese bij de deelvraag werd in de inleiding als volgt geformuleerd: 

 

‘Nederland zal als kleine speler op het wereldtoneel veel belang hechten aan navolging van 

internationaal recht, maar zal de Verenigde Staten naar aanleiding van de invasie van Grenada niet al te 

scherp veroordelen in verband met het bondgenootschap tussen beide landen in met name de Noord 

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).’ 

 

Naar aanleiding van de verschillende in hoofdstuk 3 aangesneden kwesties kan de hypothese 

als juist worden aangenomen. In de Nederlandse officiële reactie komt de reden van de niet-

overeenstemming met het internationaal recht letterlijk voor. Uit het verslag van de 

vergadering van onder andere de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken blijkt de 
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redenering van de matiging van het oordeel inderdaad verband te houden met de wens het 

bondgenootschap sterk te houden. De reden van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten 

voor de verdediging van de Nederlandse Antillen was echter onverwacht. Ironisch genoeg 

blijken de Amerikanen bij de analyse over de veiligheid van de Nederlandse Antillen te 

fungeren als zowel meest voor de hand liggende beschermer als mogelijke bedreiging bij 

eventuele interne onrust. 

 

Conclusie over de these 

Bij de hypotheses van de deelvragen is het al met al tot één verwerping en twee aannames 

gekomen. Dit in overweging nemende is het nu tijd om de these van de scriptie te behandelen: 

 

De Nederlandse en Grenadese reacties op de Amerikaanse invasie van Grenada op 25 

oktober 1983 zijn een schoolvoorbeeld van hoe microstaten en andere kleine spelers 

binnen het wereldsysteem een te groot vertrouwen stellen in het internationaal recht. 

Daarnaast laat de Amerikaanse invasie van Grenada zien dat microstaten wat betreft 

hun bewegingsvrijheid en soevereiniteit binnen het internationale systeem afhankelijk 

zijn van de goedkeuring van buurlanden en een regionale grootmacht. 

 

Om tot aanname of verwerping van de hoofdvraag te komen, zal ik telkens kleine stukjes van 

de these tegen het licht houden. De eerste bewering binnen de these is dat de Amerikaanse 

invasie van Grenada een schoolvoorbeeld van een te groot vertrouwen op internationaal recht 

door microstaten is. Indirect doet de bewering het min of meer voorkomen dat Grenada een 

soort blind vertrouwen zou hebben gehad in de internationale rechtspraktijk zodat de leiders 

de interventie totaal niet aan hadden zien komen. Uit hoofdstuk 1.2 is gebleken dat Grenada 

onder Bishop zich actief opstelde in internationale organisaties. Desalniettemin brengt de 

Grenadese tegenstem bij de resolutie tot afkeuring van de Russische inval in Afghanistan 

binnen de Verenigde Naties aan het licht dat autonomie binnen de invloedssferen van de 

Koude Oorlog zwaarder woog voor Grenada dan de letterlijke naleving van internationaal 

recht. Daarnaast is het ook niet correct te denken dat Grenada een Amerikaanse invasie niet 

verwacht had. Het bewijs hiervoor is te vinden in hoofdstuk 2.3, waarin de obsessie van de 

PRG over een contrarevolutionair complot van Amerikaanse kant aan bod gekomen is. Om 

bovengenoemde redenen moet het gedeelte van de these dat de Amerikaanse interventie op 

Grenada een schoolvoorbeeld van een te groot vertrouwen van een microstaat op 

internationaal recht zou zijn, afgewezen worden. 

 Het tweede gedeelte van de these is dat de Nederlandse diplomatie rond de 

Amerikaanse invasie op Grenada een schoolvoorbeeld van een te groot vertrouwen van een 



 73 

kleine speler binnen het wereldsysteem op internationaal recht is. Uit verschillende passages 

uit hoofdstuk 3.3 blijkt dat internationaal recht erg belangrijk was voor Nederland bij de 

diplomatie omtrent de interventie op Grenada. In de officiële reactie sprak de Nederlandse 

regering twijfel uit over overeenstemming van de invasie met het internationaal recht. Binnen 

de Veiligheidsraad stemde Nederland, ondanks Amerikaanse druk om zich van stemming te 

onthouden, vóór de resolutie die aandrong op terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit 

Grenada. Minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek verwachtte van de invasie en de 

Amerikaanse druk op Nederland verder moreel prestigeverlies voor de Amerikanen, verlies 

van de geloofwaardigheid van het internationaal recht en eventuele precedentwerking.  

Naar aanleiding van de voorbeelden staat buiten kijf dat Nederland veel belang hechtte 

aan internationaal recht. Maar aangezien de Nederlandse reactie gematigd negatief was, gaat 

het net te ver om van een te groot vertrouwen op internationaal recht te spreken. Bij de 

totstandkoming van het officiële Nederlandse standpunt in de kwestie Grenada was één van 

de belangrijkste overwegingen om een gematigde toon aan te slaan richting de Verenigde 

Staten. De Nederlandse afhankelijkheid van de supermacht bij de verdediging van de 

Nederlandse Antillen en eventueel ook Suriname speelde een doorslaggevende rol. De 

overweging valt in de categorie machtsrealisme. Dit had geen rol gespeeld als Nederland 

werkelijk een blind vertrouwen in het internationaal recht had. Om deze reden is ook het deel 

van de these onjuist waarin de Nederlandse diplomatie omtrent de Amerikaanse interventie op 

Grenada een schoolvoorbeeld genoemd wordt van een te groot vertrouwen op internationaal 

recht van een kleine speler op het wereldtoneel. 

 Het laatste gedeelte van de these omschreef de Amerikaanse interventie op Grenada 

als een weerspiegeling van de afhankelijkheid van de goedkeuring van buurlanden en een 

regionale grootmacht wat betreft de bewegingsvrijheid en soevereiniteit van microstaten 

binnen het internationale systeem. Dit deel van de these komt wel overeen met de uitkomsten 

van de scriptie. Hoofdstuk 1.1 gaf bij de algemene kenmerken van buitenlands beleid van 

microstaten al aan dat spill-over van binnenlandse onrust een bedreiging kan zijn voor 

geopolitieke stabiliteit. Vervolgens kan een beperking van autonomie plaatsvinden. In 

hoofdstuk 1.2 kwam naar voren dat de Oost-Caribische buureilandstaatjes zich bedreigd 

voelden door de militarisering op Grenada onder Bishop. Regionale supermacht de Verenigde 

Staten stond ideologisch lijnrecht tegenover de regering-Bishop en zocht al een tijdje naar een 

rechtvaardiging voor een regime change. De coup d’état onder leiding van Coard 

veroorzaakte binnenlandse onrust op Grenada. De machtsovername functioneerde inderdaad 

als trigger voor de Oost-Caribische staten om zich nog meer bedreigd te voelen en de 
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Verenigde Staten om hulp te vragen voor een interventie. Het ingrijpen betekende niet alleen 

een inbreuk op de bewegingsvrijheid en autonomie van microstaat Grenada. In hoofdstuk 1.2 

wordt zelfs geconcludeerd dat de invasie een inbreuk op de Grenadese soevereiniteit was. In 

dit licht toont de Amerikaanse inval op Grenada inderdaad aan dat microstaten wat betreft de 

bewegingsvrijheid en soevereiniteit binnen het internationale systeem afhankelijk zijn van de 

goedkeuring van buurlanden en een regionale grootmacht.  

Naar aanleiding van de analyse van de verschillende aspecten van de these kan de 

Amerikaanse interventie op Grenada in 1983 alleen als bewijs fungeren voor de 

afhankelijkheid van de goedkeuring van buurlanden en een regionale grootmacht wat betreft 

de bewegingsvrijheid en soevereiniteit van microstaten binnen het internationale systeem. De 

beweringen dat de invasie en de Nederlandse diplomatie daaromtrent een schoolvoorbeeld 

zijn van een te groot vertrouwen op internationaal recht van microstaten en andere kleine 

spelers binnen het wereldsysteem, kloppen echter niet. 

 

Verantwoording 

De belangrijkste conclusie van de scriptie is dat microstaten vanwege hun beperkte middelen 

kwetsbare spelers zijn op het internationale toneel, waar machtspolitiek in de jaren tachtig op 

beslissende momenten zegevierde over het internationaal recht. Bij het geven van adviezen 

aan beleidsmakers in nationale regeringen of internationale organisaties, moet onthouden 

worden dat bij het schrijven van de scriptie slechts tijd en ruimte beschikbaar was om één 

casus te behandelen. De casus vond plaats in het begin van de jaren tachtig, een periode 

waarin de Koude Oorlog nog hoogtij vierde en zelfs opleefde. Met het einde van de Koude 

Oorlog vielen de invloedssferen weg. In de jaren negentig kwam er meer aandacht voor 

internationaal recht. Ook nam het aantal humanitaire interventies in zogenaamde failed states 

in het decennium toe. Sinds de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001 lijkt 

een verandering van het wereldsysteem plaats te vinden of op handen te zijn, aangezien niet-

statelijk actoren zoals terroristische groeperingen een belangrijke bedreiging vormen voor de 

wereldvrede. Het is de vraag hoe de mogelijk doorzettende trend van een toenemend aantal 

kleine staatkundige eenheden samengaat met een veranderend internationaal systeem waarin 

niet-statelijk actoren belangrijke middelen van buitenlands beleid, zoals wapens en 

strijdkrachten, bezitten die microstaten vaak ontberen.  

Bij de ingewikkelde overwegingen en analyses kunnen in ieder geval de uitkomsten 

van de scriptie worden meegenomen. Binnen het internationale systeem bestaat het fenomeen 

microstaten en hun aantal lijkt voorlopig door te groeien. Vanwege de beperkte middelen voor 
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buitenlands beleid zijn de microstaten kwetsbaar en voor bescherming in theorie afhankelijk 

van internationaal recht en in de praktijk van een bevriende grootmacht. Een voordeel van het 

verschijnsel microstaten is dat ze vanwege hun beperkte middelen vaak geen bedreiging voor 

de wereldvrede vormen. Een tweede pluspunt is de directere diplomatieke representatie, die 

een mogelijk wapen kan vormen in de strijd tegen het internationale terrorisme. Zodra 

groepen politiek zichtbaar zijn, kunnen er gesprekken plaatsvinden en zal er minder snel naar 

wapens gegrepen worden om strijdpunten onder de aandacht te brengen. De tijd zal het 

uiteindelijk leren of de trend van een toenemend aantal microstaten werkelijk door zal zetten 

en hoe het internationale systeem zich verder zal ontwikkelen met de opkomende factor niet-

statelijke actoren. Met de scriptie hoop ik echter een bijdrage te hebben geleverd aan de 

discussie over microstaten binnen het internationale systeem. 
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Overzicht van geraadpleegde werken 

 

De lijst van archivalia: 

 

Archief ministerie van Buitenlandse Zaken (ABZ) ’s-Gravenhage 

Correspondentie tussen ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassades te Washington en 

Port-of-Spain e.a.  

 

911.0 Grenada: algemene politieke  1975-1984 map 4837  

rapportage  

911.23  Grenada: kabinetten (1981-1984) 1975-1984 map 4840   

911.30  Grenada: binnenlandse toestand 1975-1984 map 4841  

en dienstreizen (1981-1983)  

911.31  Grenada: politieke   1975-1984 map 2757 

verhoudingen&partijen (1982-1983)    

912.1 Grenada: verhoudingen en   1975-1984 map 6582 

diplomatieke betrekkingen met  

Nederland (1982-1984) 

912.1 Verenigde Staten: verhoudingen en  1975-1984 map 6958 

diplomatieke betrekkingen met  

Nederland (1975-1984) 

912.2 Verenigde Staten: buitenlandse  1975-1984 map 2453  

politiek (1982-1983) 

912.2 Verenigde Staten: buitenlandse  1975-1984 map 3696 

politiek (1983-1984) 

912.2  Verenigde Staten: buitenlandse  1975-1984 map 4772 

politiek (1984-1984) 

 

Nationaal Archief (NA) ’s-Gravenhage 

2.02.05 Notulen ministerraad   28-10-1983 
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