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Verraad aan de eigen beginselen, 
zo interpreteert J.A.A. van 
Doorn (HP/DeTijd, 9 apri11999) 
de nauwe betrokkenheid van de 
sociaal-democratie in Europa bij 
de oorlog tegen Servië. De voor
malige critici van het Atlantisch 
bondgenootschap, schrijft hij ho
nend, zijn echte 'NA va-socialis
ten' geworden - en wel uitgere
kend op het moment dat me 
NAVO, zonder duidelijke legiti
matie, een aanvalsoorlog tegen 
een ander land begint. · 

Van Doorn - vermaard socio
loog; scherpzinnig, conservatief 
georiënteerd columnist; kenner 
van de geschiedenis van de soci
aal-democratie - heeft, zo blijkt, 
weinig met de NAVO-interventie 
op. Ze is zonder machtiging van 
de Verenigde Naties gestart; 
wordt gevoerd in de naam van 
mensenrechten me NAVO-land 
Turkije al jaren schendt; verhe
vigt de humanitaire ramp me men 
wilde voorkomen (zonder zelf 
erug risico te willen lopen); en 
vererugt het Servische volk ach
ter dictator Milosevic. 

Nog verbazingwekkender dan 
de oorlog zelf, aldus Van Doorn, 
is echter de steun me de sociaal
democratische partijen in Europa 
aan het NAVO-optreden geven. 
Geestdrift voor militairen en 
oorlogvoering is nooit een ken
merk van de sociaal-democratie 
geweest. 'De noodzaak van lands
verdediging is uiteindelijk wel er
kend, maar het wantrouwen in de 
gewapende macht is nooit hele
maal geweken en aanvalsoor
logen zijn uiteraard zonder meer 
verwerpelijk.' 

Welnu, overal in Europa 
neemt de sociaal-democratie aan 
de regering deel - en wat zien 
we?'Op gezagvan een door socia
listen geleid bondgenootschap 
gaat de NAVO voor het eerst () 

s &_o > 1999 
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een andere staat militair te lijf, 
zonder te zijn bedreigd, zonder te 
zijn gelegitimeerd.' Vele jaren 
was de NA v o, zeker voor sociaal
democraten en groenen in 
Dilltsland en Nederland, bedrei
gender dan de Sovjet- Unie; nu 
steunen ze gewapende aanvallen 
van diezelfde organisatie. 

In Duitsland, aldus Van 
Doorn, zijn de verhoudingen 
trouwens helemaal zoek. De 
rood-groene regering-Schröder 
laat, nota bene in de Balkan, voor 
het eerst weer Duitse soldaten 
aan een oorlog deelnemen. PD

miruster van defensie Scharping, 
uitgesproken tegenstander van 
Duitse betrokkenheid bij interna
tionale vredesmissies, ontpopt 
zich ineens als 'Soldatenvater'. 
'Nog lachwekkender' is de beke
ring van Joschka Fischer, me met 
zijn Groenen altijd een princi
pieel pacifisme heeft verdedigd. 

Van Doorn: 'Het optreden van 
de NAVO op gezag van de Euro
pese sociaal-democratie - om het 
maar polemisch toe te spitsen -
markeert het definitieve einde 
van het socialisme als ideologie. 
Eerder werd de kapitalistische 
economie omhelsd, nu ook de 
aanvalsoorlog. Op de drempel 
van het tweede millennium 
wordt de "eeuw van het socia
lisme" afgesloten met een vuur
werk van kruisraketten.' 

De hou di na tenenover de NA V 0 

Heeft Van Doorn gelijk? Er zijn 
twee fundamentele bezwaren 
tegen zijn redenering in te bren
gen. In de eerste plaats heeft de 
sociaal-democratie zich in het 
verleden minder terughoudend 
tegenover militair geweld opge
steld dan hij suggereert. Dat geldt 
al voor de vroege, revolutionaire 
arbeidersbeweging; voor de par
tijen bijvoorbeeld die in 1914 de 

213 

I 

1: 
I 

~ 

I 
: 

11 

11 ! 
,'!' 

ll I• 

r!:,, 11 I' 

~I I 

111 

1:'1 
11 

I! 

~I: 

~~ 

11: ~ 



214 
s &..o 5 1 999 

internationale solidariteit opzijschoven en in eigen 
land vóór de oorlogsbegroting stemden. Maar het 
geldt zeker voor de hervormingsgezinde, maar sterk 
geïntegreerde sociaal-democratische partijen van na 

1945"· 
De houding tegenover het Atlantisch bondge

nootschap verschilde van partij tot partij, maar was 
over het algemeen positief. Van de door Van Doorn 
bespeurde terughoudendheid was tijdens een groot 
deel van de Koude Oorlog weinig te merken - of het 
nu ging om 'Korea' of om de oorlog in Vietnam, die 
lange tijd door de sociaal-democratie (ook door de 
Partij van de Arbeid) is ondersteund. Ook voor kri
tiek op de NAvo-dictaturen Spanje en Portugalliep 
de sociaal-democratie aanvankelijk niet erg warm. 
De kritiek kwam steeds van minderheden - links in 
resp. links van de sociaal-democratie. 

Dat laatste was ook al het geval ten tijde van de 
'politionele acties' in Nederlands Indië, die door 
Partij van de Arbeid werden ondersteund. Van 
Doorn zelf schrijft daarover (in HP/De Tijd van 23 
april):' de PvdA was in de naoorlogse jaren nog maar 
kort tot regeringsverantwoordelijkheid geroepen 
en moest dus bewijzen het pacifistisch verleden te 
kunnen inruilen voor nationale solidariteit. De 
Duitse sociaal-democraten overkomt momenteel 
iets soortgelijks.' Zo nieuw is de sociaal-democrati
sche steun voor militaire interventie dus niet. 

In de jaren zeventig en tachtig heeft de vredesbe
weging, zoals Van Doorn terecht constateert, haar 
stempel op (een deel van) de Europese sociaal-de
mocratie gedrukt. Maar deze ontwikkeling was 
sterk gebonden aan de internationale conjunctuur 
en heeft in de opstelling tegenoverdeN AVO, althans 
op regeringsniveau, geen wezenlijke verandering 
gebracht. De betreffende periode vormt eerder een 
tijdelijke en betrekkelijke uitzondering op de regel 
van NAvo-aanhankelijkheid, dan een blijk van on
verminderd sociaal-democratische 'wantrouwen in 
de gewapende macht'. 

Van Doorn gaat hier bovendien niet helemaal fair 
te werk. Hij verwijt de NAVO-critici van weleer dat 
ze 'de Sovjet-Unie in de kaart (speelden) door ver
sterking van de bondgenootschappelijke defensie 
zoveel mogelijk te saboteren' -om vervolgens de 
huidige sociaal-democratie, onder verwijzing naar 
haar eigen beginselen, loyaliteit aan diezelfdeN AVO 

voor de voeten te werpen. Zo is het natuurlijk nooit 
goed. 

Het recht op interventie 
In de tweede plaats gaat Van Doorn geheel en al 
voorbij aan wat zich feitelijk op de Balkan afspeelt. 
Een 'aanvalsoorlog tegen een ander Europees land': 
het klinkt alsof de NA v o zojuist Zwitserland of Oos
tenrijk is binnengevallen. 

Voormalig Joegoslavië is al bijna tien jaar lang in 
de greep van oorlogsgeweld en alle ellende die daar
mee samenhangt . 1 Daarbij zijn vele tienduizenden 
mensen (een minimale schatting) omgekomen, ter
wijl miljoenen op de vlucht zijn gejaagd. Wreed
heden, van Servische en van andere zijde, zijn aan de 
orde van de dag. In Bosnië is door handlangers van 
Milosevic jarenlang een stelselmatige terreur uitge
oefend; hetzelfde speelt zich nu sinds enige tijd in 
Kosovo af. Politieke oplossingen, aangedragen door 
de Verenigde Naties, hebben, zo leert de ervaring, 
alleen blijvend effect als ze met militair geweld wor
den afgedwongen. 

Rechtvaardigt dit nu de luchtoorlog diedeN Avo 
in maart startte? Daarover komen we nog te spre
ken. Maar het standpunt dat de grootscheepse mis
daden van Milosevic c.s., ditmaal in Kosovo, in geen 
geval op hun beloop mogen worden gelaten, en in 
het uiterste geval tot militair ingrijpen dwingen, is 
op z'n minst legitiem - en eigenlijk nauwelijks te 
weerleggen. Omdat de Balkan-oorlog zich wel met 
ons bemoeit als wij ons niet met de Balkan-oorlog 
bemoeien; maar in de allereerste plaats omdat de 
waarden die het Westen verdedigt, niet aan de ooste
lijke grens van NAVO resp. Europese Unie halt 
mogen houden. 

Zoals Bart Tromp het drie jaar geleden, in zijn 
aanklacht tegen het aarzelende beleid van de NAVO 
inzake Bosnië omschreef: 'Ik ben geboren in het 
voorlaatste oorlogsjaar en grootgebracht met de 
les dat zoiets als het martelen, verdrijven en ver
moorden van mensen op grond van hun 'ras', geloof 
of wat dan ook juist door het gruwelijke voorbeeld 
van de Hitler-dictatuur althans in dit werelddeel 
nooit meer herhaald zou kunnen worden . Verbijsterd 
heb ik geconstateerd dat alle beginselen die op be
vrijdingsdagen worden gevierd zijn genegeerd vanaf 
het moment dat ze in het heden werden vertrapt.' 2 

1. Zie voor een overzicht: R.Detrez, 
De sloop van Joeaoslavië, Baarn/ Antwer
pen: Uitgeverij Hadewijch,r996; dez., 

Kosovo. De uitnestelde oorloa, Antwerpen: Een kroniek . Nieuwegein: Uitgeverij 
Aspect, r 996. p. r 5. Zie ook zijn artikel 
elders in dit nummer. 

Uitgeverij Houtekiet, r 999· 
2. B. Tromp, Verraad op de Balkan . 
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Van Doorn's standpunt schiet wat dat betreft 
verregaand tekort. De achtergrond van de NA va
aanval laat hij geheel buiten beschouwing. Afstande
lijk spreekt hij (in HP !De Tijd van 2 3 april) over het 
'arme boerenvolk' van Kosovo, dat nu voorwerp van 
allerlei vormen van propaganda ('killing fields ' , 'ge
nocide') is - en daar 'niet door geholpen' wordt. 
Met zo'n opmerking komt hij gevaarlijk dicht in de 
buurt van sommige tegenstanders van de oorlog, bij 
wie leedvermaak over wereldverbeteraars (en over 
hun behoefte om mensenrechten desnoods gewa
penderhand te waarborgen), gepaard gaat met een 
gebrek aan kennis en I of onverschilligheid over de 
toestand in voormalig Joegoslavië. 3 

'Gesinnuna' en 'Verantwortuna' 

Daarmee zijn de bezwaren tegen de oorlog tegen 
Servië, en tegen de vorm waarin die wordt uitge
vochten, nog niet besproken, laat staan ontkracht. 
Veel van wat Van Doorn daarover, zeer summier, 
naar voren brengt, snijdt hout en doet twijfelen aan 
de juistheid van de beslissing die de NA vo in maart 
nam - zij het niet omdat die oorlog per definitie (als 
'agressie tegen een soevereine staat') zou moeten 
worden afgewezen. 

De afweging die daarbij gemaakt moet worden, 
betreft (de verhouding tussen) doel en middel; mo
tief en resultaat; 'Gesinnungsethik' en 'Verantwor
tungsethik', om de terminologie van Max Weber aan 
te houden. Uitgangspunt dient daarbij te zijn dat mi
litair geweld alleen in uiterste noodzaak aangewend 
mag worden. Niet alleen vanwege de hoge (humani 
taire en andere) kosten die dergelijk geweld met zich 
meebrengt, maar misschien wel in de eerste plaats 
omdat geweld bij uitstek een middel met een eigen, 
levensgevaarlijke logica is; in ruime mate onbe
doelde en ongewenste effecten sorteert- en al gauw 
tegenover de logica van de politiek (opgevat als 
vreedzame conflictbeslechting) komt te staan. 

Klemmende vragen betreffen in het geval van de 
oorlog tegen Servië: 

- de leaitimiteit van het NAVo-optreden. Ook al 
is niet elk militair optreden buiten VN -verband 
ongerechtvaardigd, dan nog blijft de vraag of alle 

3. 'Arm boerenvolk ': opvallend is nu 
juist dat het intellectuelen zijn die bij 
de herontdekking van het 
nationalisme (in Kosovo net ZQ goed 
als in Servië en in Kroatië) een 
hoofdrol hebben gespeeld; net zo 
goed als de Kosovaren die nu in grote 

overige middelen werkelijk uitgeput waren 
(vgl.de olieboycot tegen Servië die pas ruim na 
het begin van de oorlog van kracht werd); en of 
de internationale rechtsorde door het eenzijdig 
optreden van de NA v o niet onevenredig schade 
heeft geleden (ook al zouden de Verenigde Naties 
in een latere fase alsnog de rol gaan spelen die 
haar toekomt); 
- de motieven die aan het NAVo-optreden ten 
grondslag liggen. De oorlog wordt' verkocht' (en 
door velen ongetwijfeld beleefd) als een strijd 
voor de mensenrechten . Daar is echter het een 
en ander op af te dingen. Op z'n minst spelen 
geo-politieke motieven een aanvullende rol (de
stabilisering van aangrenzende regio's; het stra
tegisch belang van de Balkan zelf, en van be
paalde delen van de Balkan in het bijzonder). Ze 
helpen wellicht verklaren waarom de v s in Ko
sovo eerder in actie kwam dan in Bosnië; en 
waarom de Kosovaren wel, en de Koerden in 
Turkije niet de steun krijgen die ze verdienen. 

Daarmee is het mensenrechten-motief aller
minst als leugen ontmaskerd. Maar als de men
senrechten inderdaad de belangrijke rol spelen 
die wordt geclaimd, rijst onmiddellijk de vol
gende (veelgestelde) vraag: waarom worden de 
risico's dieN A va-militairen lopen zodanig gemi
nimaliseerd dat zelfs voedseldroppings voor hon
gerende Kosovaren geen doorgang vonden om
dat die NAVO-militairen te kwetsbaar maakten? 
Van Doorn schrijft terecht:' al is men zeer begaan 
met de Kosovaren, men is wel meer begaan met 
de eigen mensen'. 

Direct in het verlengde hiervan ligt de weige
ring van de meesteN AVO-landen om de inzet van 
grondtroepen ook maar te overwegen. Ze maakt 
het beroep op de mensenrechten inconsequent 
en ongeloofwaardig; 
- de :Jfecten van het NAvo-optreden. Veel is, 
ook in Nederland, geschreven over de onbe
doelde gevolgen van de bombardementen - en 
over de vraag of die effecten voorzien en I of 
voorkomen hadden kunnen worden: de drastisch 
toegenomen vluchtelingenstroom; de versterkte 

meerderheid hun land ontvluchten, 
relatief welvarender en beter 
opgeleid zijn dan de bewoners van 
Albanië en aangrenzende 
'immigratielanden' - met alle 
spanningen die dat bij de opvang ter 
plaatse met zich meebrengt . 
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positie van het Kosovaars bevrijdingsleger (u c K) 
en van de 'groot-Albanese gedachte' in het alge
meen; de ruïnering van de Servische economie 
en maatschappij (vergezeld van de montere ver
zekering dat het Westen alles weer direct zal hel
pen opbouwen); de externe en interne positie 
van Rusland, inclusief de diplomatieke wisselba
den die het moest ondergaan; en niet in de laatste 
plaats de begrijpelijke en onbegrijpelijke vergis
singen die bij de bombardementen zelf zijn ge
maakt. 

Veel van bovenstaande vragen, zo moeten we ons re
aliseren, zouden niet gesteld zijn, als de N Avo be
reikt had wat ze kennelijk onvoorwaardelijk ge
loofde te zullen bereiken: de capitulatie van Milo
sevic binnen enkele dagen. Op alternatieve uitkom
sten was men niet bedacht. Gesteld dat het met de 
'Gesinnung' al goed zat in Brussel, dan is dat uit een 
oogpunt van 'Verantwortung' (dat wil zeggen: ver
antwoordelijkheid nemen voor hetgeen je daden al 
dan niet zullen bewerkstelligen), een zware, onver
geeflijke fout. 

Waarop die is terug te voeren, is moeilijk te zeg
gen. Maar technologische overmoed, gecombi
neerd met het onvermogen en/ of onwil om zich in 
de tegenstander, en in de situatie op de Balkan in het 
algemeen, te verdiepen, zullen zeker een rol hebben 
gespeeld. Zoals de Hongaarse schrijver Konrad on
derkoeld schreef: 'Ik krijg sterk de indruk dat de 
Westerse gemeenschap de toestand niet grondig ge
noeg heeft getaxeerd.' 4 

De geloefwaardigheid van de sociaal-democratie 

Wat valt - samenvattend- de NAVO-landen, en dus 
ook de sociaal-democratische regeringspartijen, te 
verwijten? Niet dat ze tot militair geweld tegen het 
regiem van Milosevic besloten - dat zou waarschijn
lijk, vroeg oflaat, toch onvermijdelijk zijn geweest. 
Wel dat ze op snelle beëindiging van de oorlog ge
gokt hebben; zich in de gevolgen van het militaire 
optreden hebben vergist; en zich op een langdurig 
en riskant vervolg, in de vorm van een grondoor
log, niet hebben durven voorbereiden. Veel van wat 
zich de afgelopen weken heeft afgespeeld (van 
de massale vlucht van de Kosovaren tot de slui-

pende opwaardering van de aan te klagen oorlogs
misdadiger Milosevic tot onderhandelingspartner) 
is daarop terug te voeren. 

Als om het eigen falen in dit opzicht te verhullen, 
voerde de NA v o de propaganda-oorlog tegen Servië 
hoog op. Geen historische vergelijking werd ge
schuwd om Milosevic als de belichaming van het 
Kwaad aan te wijzen; het eigen gelijk werd in de 
meest zonnige kleuren geschilderd. 'Dit is een 
rechtvaardige oorlog', aldus Tony Blair, 'niet geba
seerd op enige territoriale ambitie, maar op waar
den.() Het kwaad van de etnische zuivering mag niet 
geaccepteerd worden. We mogen niet rusten tot de 
strijd ertegen gewonnen is.' En: 'Genocide mag 
nooit als een zuiver interne aangelegenheid worden 
beschouwd.' S 

Niet dat de Labour-premier ongelijk heeft. Maar 
wie de oorlog tegen Servië tot een waarden-oorlog 
herleidt, zonder de beperkingen van militaire inter
ventie te noemen en zonder - vooraf - over de prijs 
(mensenlevens, de mogelijkheid van een grondoor
log) te willen praten, zoekt geen duurzaam politiek 
draagvlak, maar behartigt zijn public relations. De 
waarden-retoriek van Blair c.s. legitimeert het be
leid voor zolang als het duurt, op een abstractie
niveau dat de handen vrijlaat; zoekt de beschutting 
van de publieke opinie, in plaats van die publieke 
opinie met de onaangename, tragische kanten van 
gewapend optreden (het kiezen uit twee kwaden) te 
confronteren. 

Hier is inderdaad, om op de stelling Van Doorn 
terug te komen, de geloofwaardigheid van de soci
aal-democratie in het geding. Niet zozeer omdat, 
zoals hij suggereert, ze met haar eigen traditie 
breekt (hoewel de luidruchtigheid van bijvoorbeeld 
Scharping wel erg geforceerd aandoet), maar omdat 
ze het met haar steun gevoerde beleid 'afdekt' en de 
tegenspraken en tekortkomingen van het NAVO -op
treden, bedoeld of onbedoeld, aan het publieke 
debat onttrekt. De inzet van grondtroepen, zo be
toogt bijvoorbeeld de PvdA-fractie al enkele weken, 
is 'niet aan de orde', zij het 'niet uitgesloten' - alsof 
daarmee de fundamentele vragen diedeN AVO-stra
tegie oproept, serieus worden genomen. 

Ook om een andere reden staat de geloofwaar
digheid van de sociaal-democratie op het spel. Die 

4· G.Konrad, 'NAVO heeft hysterische 
waan ontketend', in : NRC Handelsblad , 

8 mei '999· 
s. Geciteerd in: International Herald 

Tribune, 24- 2 S april '999. 
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betreft de medeverantwoordelijkheid voor de we
deropbouw van wat door oorlogsgeweld werd ver
nietigd, en voor de toekomstige ontwikkeling van de 
Balkan-landen in het algemeen. Die medeverant
woordelijkheid wordt door alle betrokken politici in 
het Westen onderkend, zo niet opgeëist. Zonder 
enige terughoudendheid spreekt men over een 
'Marshall-plan' voor de Balkan; over samenwerking 
van de betrokken landen met (of zelfs aansluiting bij) 
de Europese Unie; en niet in de laatste plaats over 
ruimhartige hulp aan de miljoenen vluchtelingen in 
de regio. 

Consequenties voor de Europese Unie 

Welnu, dergelijke toezeggingen staan op gespannen 
voet met het beleid dat de afgelopen tijd, vrijwel 
steeds met steun van de sociaal-democratie, in de 
Europese Unie is gevoerd: 

- internationale solidariteit staat niet hoog op de 
politieke agenda, ook niet in de sociaal-demo
cratische partijen. In Blair's Third Way en in 
Schröder's Neue Mitte, zijn nauwelijks verwijzin
gen te vinden naar de noodzaak om de mondiale 
verschillen in welvaart en ontwikkelingskansen 
te verminderen; de nadruk ligt volledig op de so
ciale problemen binnen de Europese Unie zelf. 
Blair's verdediging van de oorlog met Servië 
('waarden mogen niet bij de nationale grenzen 
halt houden') is in dat licht, voorzichtig gezegd, 
verrassend; 
- het immiaratiebeleid van de lidstaten van de 
Europese Unie is al jaren in de greep van de be
leidsconcurrentie, met beperking van de toe
stroom van vluchtelingen als gemeenschappe
lijke richting. De Europese coördinatie op dit 
terrein komt moeilijk op gang. Bereidheid om 
vluchtelingen uit de Balkan op te nemen is, mede 
als gevolg van de schok die de oorlog teweeg 

heeft gebracht, aanwezig. Maar ze staat in geen 
verhouding tot wat noodzakelijk is - en tot wat 
het rijke deel van Europa zich zou kunnen ver
oorloven; 
- op voorspraak van Duitsland en Nederland 
(en met instemming van SPD resp. PvdA) is kos

tenbeperkina in de Europese Unie een centraal issue 
geworden. Geen lidstaat wil nog 'netto-betaler' 
zijn; de Europese begroting dient op 'nul-groei' 
te worden ingericht. De uitbreiding van de 
Unie in oostelijke richting (Hongarije, Polen, 
Tsjechië) stagneert - om genoemde fmanciële 
redenen, maar ook omdat de aandacht door bin
nenlandse cq. communautaire problemen wordt 
opgeslokt en geen enkele leidende politicus de 
bevolking van de politieke urgentie van deze (be
perkte) uitbreiding wenst te overtuigen . Hoe 
moet dat dan met het gesuggereerde lidmaat
schap van Servië? 

Hoe de gewapende interventie vandeNAvo afloopt, 
valt niet te voorspellen; in welke mate de luchtoor
log een politieke oplossing van de conflicten in voor
malig Joegoslavië dichterbij heeft gebracht, kan pas 
later worden vastgesteld. Maar duidelijk is wel dat er 
van NAvo-zijde, zowel bij het begin als gedurende de 
bombardementen, dramatische beoordelingsfouten 
zijn gemaakt; en dat het engagement met de Balkan 
dat uit de oorlog voortvloeit, tot een herziening 
van het beleid in het welvarende deel van Europa 
dwingt - op gevoelige thema's als verhoging van de 
collectieve uitgaven (nationaal; Europees) en verrui
ming van het immigratiebeleid. 

Op dat programma zal de sociaal-democratie in 
Europa, als de oorlog op de Balkan beëindigd is, be
oordeeld moeten worden. 

10 mei 1999 
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