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‘Moedig’, ‘grootmoedig’, ‘indrukwekkend’, ‘waar-
dig’; zo werd de verklaring van minister-presi-
dent Kok over de ontslagaanvrage van het kabi-
net naar aanleiding van het niod-rapport over
Srebrenica allerwegen gekenschetst. Op het ni-
veau van politieke symboliek waren dat mis-
schien ook wel passende kwalificaties. Anderen
gingen echter nog een stap verder, en zagen in de
vier weken vervroegde ontslagaanvrage van het
kabinet het einde van de door Van Thijn c.s.. be-
schreven ‘sorry-democratie’ waarin ministers
wel hun excuses aanbieden voor gemaakte fou-
ten, maar vervolgens rustig aanblijven2. In plaats
daarvan heeft Kok nu, in de woorden van mi-
nister Brinkhorst, ‘het fileermes’ in plaats van ‘de
lijmkwast’ gehanteerd met betrekking tot de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid. Als dat zo zou
zijn luidt de val van het paarse kabinet een
nieuwe politieke cultuur in. Maar het is niet zo.
De ontslagaanvrage van het kabinet is juist een
nieuwe variant van de sorry-democratie en een
verdere uitholling van de ministeriële verant-
woordelijkheid. 

Ik bedoel dan niet dat het kabinet is gevallen
zonder conflict met de Kamer en zonder intern
conflict ¬ een nieuw fenomeen waarover Bol-
kestein zich kennelijk verbaasd heeft. Ik meen

me echter te herinneren dat diezelfde Bolkestein
zich vroeger juist positief heeft uitgelaten over
wat in Nederland wel de ‘Carrington-doctrine’
ten aanzien van de ministeriële verantwoorde-
lijkheid wordt genoemd: Lord Carrington nam
de ministeriële verantwoordelijkheid voor het
falen van onder hem ressorterende inlichtingen-
diensten rond de verovering van de Falkland Is-
lands door Argentijnse troepen. Ook hij trad af
zonder conflict binnen de Britse regering en zon-
der conflict met het Britse parlement. Daar is op
zichzelf niets mis mee. De uitholling van de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid door de ontslag-
aanvrage op 16 april 2002 heeft een andere, twee-
ledige, achtergrond.

In de eerste plaats steekt het kabinet nergens
de hand in eigen boezem en wordt op geen enkel
moment een relatie gelegd met concrete ge-
maakte fouten ¬ in de verklaring van de mi-
nister-president ‘tekortkomingen’ genoemd. De
‘bevindingen van het niod (…) die betrekking
hebben op een periode waarin opeenvolgende
kabinetten van uiteenlopende samenstelling
verantwoordelijkheid hebben gedragen (mogen)
niet zonder politieke consequenties (…) blijven’.
Met de ontslagaanvrage ‘wordt integraal verant-
woordelijkheid genomen voor het gevoerde be-
leid gedurende een reeks van jaren’. Wiens be-
leid? Van de ‘internationale gemeenschap’ die is
tekortgeschoten en ‘Daarmee is ook de Neder-
landse regering als lid van die internationale ge-
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meenschap tekortgeschoten.’ Maar ja, ‘De inter-
nationale gemeenschap is anoniem en kan niet
op een zichtbare manier verantwoordelijkheid
nemen tegenover slachtoffers en nabestaanden
van Srebrenica. Ik kan ¬ en doe ¬ dat wél.’ Of
nog duidelijker: ‘Ik sta voor wat ik heb gedaan. Ik
kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb
steeds naar eer en geweten gehandeld. Die over-
tuiging hàd ik en héb ik nog steeds. Tegelijk ben
ik van mening dat het onvermijdelijk en nodig is
dat politieke consequenties worden verbonden
aan de opeenstapeling van internationale en na-
tionale tekortkomingen’. Dit heeft meer weg van
een religieuze zelfopoffering ¬ het onschuldige
kabinet-Kok dat de zonde der wereld wegneemt
¬ dan van verantwoordelijkheid nemen voor
eigen falen en feilen en dat van ambtelijk of mili-
tair ondergeschikten. Deze waarneming werd
nog bevestigd in het Kamerdebat van 17 april
over de ontslagaanvrage waarin de minister-pre-
sident onderscheid maakte tussen ‘verantwoor-
delijkheid nemen’ (wat het kabinet had gedaan
door af te treden) en ‘verantwoording afleggen’.
In dat laatste was het kabinet, laten we zeggen,
uiterst terughoudend, ook in het Kamerdebat
over het niod-rapport op 25 april, toen met een
verwijzing naar de komende Parlementaire En-
quête. De verbinding van verantwoordelijkheid
nemen (of verantwoordelijk gesteld worden) en
verantwoording afleggen is nu juist de kern van
de ministeriële verantwoordelijkheid. In Van
Thijns voorbeelden van de sorry-democratie (on-
der andere de Securitel-zaak en het ontslag van
Docters van Leeuwen) werd verantwoording af-
gelegd zonder verantwoordelijkheid te nemen;
bij de val van het kabinet werd verantwoordelijk-
heid genomen, maar geen verantwoording afge-
legd. De ontkoppeling van die twee elementen
maakt de ministeriële verantwoordelijkheid tot
een louter symbolische.

onvergelijkbare ministers

Naast de vraag waarvoor verantwoordelijkheid
wordt genomen is er de vraag wie er eigenlijk
verantwoordelijkheid neemt. Dat was op 16 april

het gehele kabinet. Minister Brinkhorst meende
dat zo de strijd beslecht is tussen de ‘enge’ opvat-
ting van de ministeriële verantwoordelijkheid
waarin een minister alleen hoeft af te treden
wanneer deze ‘verwijtbaar’ gehandeld heeft en
de ‘ruime’ opvatting waarin een minister ook af-
treedt bij ernstige fouten van ondergeschikten,
al valt hem of haar persoonlijk niets te verwijten.
Het gaat in dat debat echter over (de gevolgen
van) de ministeriële verantwoordelijkheid voor
ambtelijk handelen, niet over de verantwoorde-
lijkheid van ministers voor hun eigen handelen,
met inbegrip van hun bijdrage aan de collectieve
besluitvorming. Door collectief af te treden ver-
doezelt het kabinet het onderscheid tussen mi-
nisters die betrokken zijn geweest bij de besluit-
vorming rond Srebrenica en ministers (en
staatssecretarissen) die daar part nog deel aan
hebben gehad.   

Aan de hand van de door de minister-presi-
dent in zijn verklaring zelf gehanteerde onder-
verdeling in fases kan ook tussen de ministers
uit het tweede kabinet-Kok onderscheid ge-
maakt worden. De eerste fase betreft de besluit-
vorming rond de uitzending in 1993. De meest
direct betrokken ministers (Ter Beek, Van den
Broek/Kooijmans, Lubbers) maken geen deel
meer uit van het kabinet, maar dit was een zaak
die het kabinet als geheel betrof en waarover ook
in de ministerraad en in het partijgewijze be-
windspersonenoverleg dat daaraan vooraf gaat
uitgebreid is gesproken. Van de huidige mi-
nisters waren alleen Kok en Pronk mede verant-
woordelijk voor de besluitvorming toen. De
tweede fase (het niet-beslissen tot ofwel verster-
ken danwel terugtrekken in de periode 1994-
1995) en de derde fase (de besluitvorming rond
de val van Srebrenica in juli 1995), en een deel
van de vierde fase (de ‘doofpot’ bij de landmacht)
vallen in de regeerperiode van het eerste paarse
kabinet. Zeker de besluitvorming rond de val van
Srebrenica zelf kan gezien worden als een collec-
tieve verantwoordelijkheid van het gehele toen-
malige kabinet. Het oordeel van het niod is over
deze fase minder streng dan dat van het ikv-rap-
port. Het was wellicht beter geweest daarover de

S&D mei 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:50  Pagina 106



s & d 5 / 6  |  20 0 2  

107

Srebrenica: tussen moraal en verantwoording  Rudy B. Andeweg  Sebrenica en de sorry-democratie

conclusies van een Kamerdebat af te wachten,
maar als ministers vanwege deze fase de eer aan
zichzelf hadden willen houden dan zijn dat,
naast opnieuw Kok en Pronk, de ministers Van
Aartsen, Borst, Jorritsma en Zalm. De vierde fase
strekt zich ook uit tot het tweede kabinet-Kok,
maar de ‘tekortschietende informatie-voorzie-
ning bij het ministerie van Defensie’ is vooral
een zaak van individuele ministeriële verant-
woordelijkheid, en de minister die om die reden
zijn ontslag kon aanvragen was De Grave. Het
gaat dus om drie, hooguit zeven met name te
noemen ministers die in het Srebrenica drama
daadwerkelijk verantwoordelijkheid hebben ge-
dragen voor de door het niod blootgelegde fou-
ten. Er is geen enkele reden waarom de overige
acht ministers (Van Boxtel, Brinkhorst, Herf-
kens, Hermans, Korthals, Netelenbos, Vermeend
en De Vries) hun ontslag zouden aanbieden, al-
thans niet in verband met Srebrenica. Datzelfde
geldt voor de veertien staatssecretarissen, met
een mogelijke uitzondering voor staatssecretaris
Van Hoof van Defensie. 

niet het ambt, maar de persoon

Tegen deze opvatting zijn twee tegenwerpingen
mogelijk. De eerste is dat de acht of twaalf ‘on-
schuldige’ ministers de verantwoordelijkheid
hebben genomen voor de betrokkenheid van
hun ambtsvoorgangers in Lubbers iii en Kok i.

Die opvatting van ministeriële verantwoorde-
lijkheid wordt soms geïllustreerd met het voor-
beeld van de Japanse minister van Verkeer en
Waterstaat die aftrad toen een viaduct instortte
vanwege een decennia eerder onder een ver ver-
wijderde ambtsvoorganger gemaakte construc-
tiefout. Wat men daar ook van mag vinden, het is
niet de Nederlandse opvatting van ministeriële
verantwoordelijkheid voor fouten uit het verle-
den. Wij volgen niet het ambt, maar de persoon.
Zo trad in de nasleep van de parlementaire en-
quête naar de ontwikkeling van een nieuw pas-
poort niet de minister van Buitenlandse Zaken
af, maar de minister van Defensie (Van Eekelen)
omdat hij in een eerder kabinet als staatssecreta-

ris van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk
was geweest voor het paspoortproject.

Een tweede tegenwerping tegen mijn conclu-
sie is dat deze ministers toch niet konden aan-
blijven nadat de minister-president zijn ontslag
had aangevraagd3. Dat is overigens wel eens
voorgekomen, maar dan moeten we ver terug in
de tijd, naar het aftreden van minister-president
Van Hall in 1861, en sindsdien zijn de politieke
verhoudingen, en ook de positie van de minister-
president, aanmerkelijk veranderd. Als dit de re-

den is waarom het hele kabinet is afgetreden dan
was het op zijn minst chic geweest wanneer niet
alleen minister De Grave (die hierin heel zuiver
heeft gehandeld) een ‘aanvullende overweging’
bij de ontslagaanvrage had laten opnemen, maar
wanneer bijvoorbeeld ook Kok en Pronk hadden
laten aantekenen dat voor hen als aanvullende
overweging gold de conclusie van het niod in-
zake de besluitvorming over uitzending in 1993,
waar zij immers persoonlijk bij betrokken wa-
ren. Ons staatsrecht biedt echter nog een oplos-
sing voor het probleem van de ‘onschuldige’ mi-
nisters, analoog aan de positie van de staatssecre-
taris bij een aftredende minister. Zo’n
staatssecretaris kan er op inhoudelijke gronden
voor kiezen het voorbeeld van zijn of haar mi-
nister te volgen en ook ontslag te vragen. Dat
deed bijvoorbeeld staatssecretaris Nooteboom
toen minister F. Andriessen aftrad na onenigheid
in het eerste kabinet-Van Agt over de omvang
van de bezuinigingen en Nooteboom het eens
was met zijn minister. Wanneer de staatssecreta-
ris daartoe inhoudelijk geen reden ziet, kan hij
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niettemin moeilijk verder zonder minister. De
staatssecretaris stelt dan zijn portefeuille ter be-
schikking. Zo zou het verschil in verantwoorde-
lijkheid tussen Kok, Pronk en De Grave (en even-
tueel Van Aartsen, Borst, Jorritsma en Zalm) en
de overigen gemarkeerd hebben kunnen wor-
den. Dat van deze staatsrechtelijke mogelijkheid
geen gebruik is gemaakt blijkt geen vergissing of
onwetendheid, maar een bewuste keuze, zoals de
minister-president in het Kamerdebat op 17 april
j.l. liet weten. Het effect van die keuze is dat de
daadwerkelijke verantwoordelijkheid van enkele
individuele ministers nu schuil gaat achter het
collectieve aftreden van alle ministers.

Op 16 april is de ministeriële verantwoorde-
lijkheid verder uitgehold, of beter: verdund,
doordat iedereen (het hele kabinet) verantwoor-

delijkheid neemt voor alles (inclusief de interna-
tionale gemeenschap) en dus niemand meer ver-
antwoording aflegt over iets. nrc Handelsblad be-
richtte dat ook de buitenlandse pers lovend was
over de ontslagaanvrage van het Nederlandse ka-
binet: de Financial Times sprak zelfs van een ‘dis-
play of Dutch courage’. Kennelijk was het nrc

Handelsblad ontgaan dat toevoeging van het ad-
jectief ‘Dutch’ in de Engelse taal meestal een ne-
gatieve betekenis oplevert. De ‘Dutch courage’
van het kabinet levert in ieder geval ‘Dutch com-
fort’ op voor de nabestaanden in Srebrenica. Mis-
schien is er in het woordenboek nog ruimte voor
‘Dutch responsibility’…

Noten

1 Met dank aan mijn Leidse colle-
ga’s (en in het bijzonder aan Dr
Hans Oversloot) voor sug-
gesties en commentaar.

2. Ed van Thijn, Fleur Alink, Pieter
van Dijk e.a., De Sorry-democratie;
recente politieke affaires en de mi-

nisteriële verantwoordelijkheid.
Amsterdam: Van Gennep, 1998;
de kwestie Srebrenica is in dat
boek nota bene het eerste voor-
beeld van de sorry-democratie.

3. Afgaande op uitlatingen van mi-
nister Van Aartsen zou deze
overweging bij de vvd-mi-
nisters een rol hebben gespeeld.
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