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In haar oratie snijdt professor Duyvesteyn een interessant vraagstuk aan, namelijk of het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van kleine staten wel zoveel verschilt van dat van grote 
staten. Haar centrale stelling is dat “the image of small states’ abstinence from power 
politics is false.”1 Zij wil dit bewijzen door te tonen dat de kleine staat Nederland wel 
degelijk machtspolitiek bedrijft; het zou zijn militaire instrument namelijk inzetten om 
zitting te krijgen in de VN-Veiligheidsraad en vanaf daar invloed uit te oefenen. 

Het betoog leidt tot een schijnbaar cynische conclusie: het doet er nauwelijks toe welke 
missies Nederland uitvoert, het belangrijkste resultaat wordt niet in het operatiegebied 
behaald maar elders, aan de onderhandelingstafel. Zo vreemd is dat echter niet. Waar 
Nederland zijn militairen inzet, wordt meestal bepaald door de VS of de NAVO, niet door de 
Nederlandse regering alleen. Die kan natuurlijk beslissen wel of niet mee te doen en, indien 
wel, geeft redenen waarom de operatie ter plekke nuttig zal zijn, en legt verantwoording af 
over de uitvoering. Maar ze zegt ook steevast een goede bondgenoot te willen zijn. In de 
nationale pers worden militaire operaties al langer gekoppeld aan het verwerven van 
diplomatieke topposities. Als Duyvesteyn verder wil kijken dan alleen de resultaten ter 
plaatse, heeft ze dus wel een punt. Helaas zitten er wel wat haken en ogen aan haar betoog. 

Het eerste wat opvalt, is dat het onderzoek een beetje slordig is uitgevoerd. Duyvesteyn 
begint met een correlatie tussen inzet van de krijgsmacht en het verwerven van een zetel in 
de Veiligheidsraad maar in de loop van het verhaal neemt zij ook andere inspanningen en 
andere beloningen mee. De Nederlandse zetel in 1965-66 noemt ze een uitzondering maar 
ze stelt ook dat aan de zetel in 1999 een bijzondere financiële inspanning voor het UN 
Development Programme vooraf ging en dus geen militaire inzet. Dat maakt al twee 
uitzonderingen op een totaal van zes verkiezingen in de Veiligheidsraad. Maar waarom niet 
een van de meer dan 30 missies waaraan Nederland in het decennium ervoor deelnam? Het 
weglaten van op het eerste gezicht relevante data roept vragen op. Bovendien waren de 
beloningen voor inzet in Irak en Afghanistan geen lidmaatschap van de Veiligheidsraad maar 
een toppositie in NAVO en deelname aan de G20. Van mij mag ze deze ook meenemen maar 
dat wringt wel met haar argument dat de Veiligheidsraad bij uitstek een forum is voor 
machtspolitiek. 

Hoe is Duyvesteyn eigenlijk gekomen tot dit rijtje inspanningen en beloningen? Zij schrijft 
daarover: “Every time the Netherlands became an elected member of the UN Security 
Council, it has received major exposure as a participant in a large UN intervention mission.” 
Duyvesteyn selecteert dus op de afhankelijke variabele, zij kijkt alleen naar gevallen waarin 
Nederland in de Veiligheidsraad is gekomen (of op andere wijze is beloond). Buiten 
beschouwing blijven alle jaren waarin Nederland niet in die raad is gekomen (en de meeste 
andere verworvenheden van ons buitenlands beleid), ongeacht het aantal missies waaraan 
Nederland toen deelnam of hun omvang. Als je alle uitzendingen zonder beloning weglaat, 



is het geen wonder dat Nederland heel succesvol lijkt. Volgens het Ministerie van Defensie 
heeft Nederland deelgenomen aan liefst 121 internationale missies, daartegenover staan 
slechts zes verkiezingen in de Veiligheidsraad.2 Dat geeft een heel ander beeld. 

Toevallig begeleidde ik vorig jaar een bachelorscriptie over precies dit onderwerp.3 Mijn 
student, Bas Langkemper, beperkte zich niet tot de Veiligheidsraad maar nam ook 
topposities in andere internationale organisaties mee. Hij heeft een uitgebreide en 
beargumenteerde dataset verzameld. Dat had als voordeel dat hij nu voldoende gevallen 
kon tellen om er een eenvoudige statistische analyse op los te laten. Bovendien keek hij 
buiten Nederland ook naar Denemarken, dat een vergelijkbare track record heeft. De 
conclusie: er is geen statistisch verband tussen inzet van de krijgsmacht en het verwerven 
van posities in internationale organisaties.4 Noch Nederland noch Denemarken had 
aantoonbaar voordeel bij de inzet van de krijgsmacht. Als Nederlandse diplomaten inzet van 
de krijgsmacht dus zien als een opstapje naar het verwerven van internationale topposities, 
moeten ze bedenken dat het hooguit een contribuerende factor is en geen voldoende of 
zelfs noodzakelijke voorwaarde. 

Nu is eigenbelang niet de enige reden om de krijgsmacht in te zetten; onze grondwet erkent 
ook het belang van de internationale rechtsorde. Maar dat is precies waar Duyvesteyn 
stelling tegen neemt. Nederland zou, in haar lezing, niet deelnemen aan militaire missies (of 
zelfs aan het UN Development Programme) omwille van zijn principes maar om er macht 
mee te verwerven. Zelfs als het verband dat zij meent waar te nemen, zou kloppen, bewijst 
dat echter niet haar stelling. 

Ten eerste, de uitkomst van een actie is niet gelijk aan de intentie. Dat geldt des te meer 
voor een indirect gevolg dat afhangt van de stemmen van andere spelers. Waarom zouden 
andere staten Nederland eigenlijk belonen voor goed gedrag? Haar eigen theorie, het 
zogenoemde realisme, geeft hiervoor geen verklaring. Die andere staten handelen immers 
ook uit eigenbelang en het is maar de vraag of dat meer gediend is door Nederlandse inzet 
in internationale missies buiten de eigen regio (de verkiezingen gaan per continent) dan 
door bijvoorbeeld een vriendelijke opstelling in onderhandelingen binnen de EU. Bovendien 
zegt de Nederlandse regering steevast die zetel in de Veiligheidsraad te gaan gebruiken om 
internationale samenwerking, democratie, mensenrechten en andere goede doelen na te 
streven. Ook de EU en de NAVO hebben deze waarden hoog in hun vaandel. Dergelijke 
doelen en de coöperatieve wijze waarop Nederland ze nastreeft, passen echter beter bij 
concurrerende theorieën van internationale betrekkingen, zoals liberalisme en 
constructivisme. 

De meeste realisten zetten daarom in op uitkomsten. Hun theorie is dat de machtspolitiek 
van met name grote staten, die verwikkeld zijn in voortdurende onderlinge strijd om meer 
macht, de loop van de gebeurtenissen in de internationale politiek  verklaart.5 Kleine staten 
doen in dit spelletje nauwelijks mee; ook de VN-Veiligheidsraad beweegt alleen als de 
permanente leden het eens worden over een besluit. De vraag is dus wat Nederland precies 
bereikt met die zetel. 

Het alternatief is om de Veiligheidsraad te zien als een organisatie met eigen regels en 
cultuur waarbinnen staten samenwerken om gedeelde belangen te behartigen. In zo’n 
organisatie kunnen staten soms van standpunt veranderen. Het beste voorbeeld is de 



Europese eenwording, die de onderlinge verhoudingen tussen grote en kleine Europese 
staten transformeerde van militaire conflicten naar economische samenwerking. Zeker zijn 
er binnen de EU vele belangentegenstellingen tussen de lidstaten maar de manier waarop 
die worden uitgevochten is ontegenzeggelijk anders dan voorheen. In deze visie verwerft 
Nederland wel degelijk invloed door zitting te nemen in de Veiligheidsraad, en overigens 
door elders topposities te verwerven, maar doet het daarmee niet per se aan 
machtspolitiek. 

Duyvesteyn neemt dus een eigenaardige positie in. Het onderscheid tussen grote en kleine 
staten komt voort uit het realisme. Toen liberalen en constructivisten zich in de discussie 
mengden, wezen zij op de vele verschillende machtsinstrumenten waarover ook kleine 
staten kunnen beschikken, zoals multilateralisme, soft power en norm creation. Zij hebben 
het onderscheid dus niet uitgevonden en hun nadruk op deze andere instrumenten 
verkleint juist de afstand tussen grote en kleine staten.6 In deze discussie gaat het over de 
vraag welke instrumenten effectief zijn. Duyvesteyn beweert nu dat kleine staten ook macht 
kunnen verwerven op de manier die realisten belangrijk vinden, door inzet van hun 
krijgsmacht, maar de verworven positie is alleen machtig als instituties werken zoals 
liberalen en constructivisten zeggen. 

Wie beweert dan eigenlijk dat kleine staten zich onthouden van machtspolitiek? Duyvesteyn 
neemt Joris Voorhoeve en Duco Hellema op de korrel omdat die machtspolitiek buiten 
beschouwing zouden hebben gelaten. Ik denk dat dat niet klopt. Voorhoeve’s eerste P, 
peace, gaat niet alleen over de internationale rechtsorde (en indirect over 
handelsbevordering) maar ook over het bewaren van de Nederlandse soevereiniteit.7 
Hellema’s pragmatisme houdt erkenning in van de grenzen van de Nederlandse 
mogelijkheden.8 De overgang van neutraliteit naar deelname aan NAVO demonstreert dat 
het Nederlands buitenlands beleid wel degelijk oog heeft voor de machtspolitieke realiteit. 
Het is een misvatting dat machtspolitiek alleen bestaat uit het uitoefenen van macht; 
verdedigen en voorkomen behoren ook tot dit domein. De realist Stephen Walt noemt dit 
balancing, een logische keuze voor een kleinere staat die zich alleen door middel van 
bondgenoten kan indekken tegen een dreiging vanuit een grotere staat.9 

Wat wel klopt, is dat de internationale missies van de Nederlandse krijgsmacht moeilijk in 
dit verhaal passen. Nederland stelt zich veel actiever op dan een realist van een kleine staat 
in een defensief bondgenootschap zou verwachten. Er zijn dan ook wel wat kanttekeningen 
te plaatsen bij deze schets van de Nederlandse positie. In de eerste plaats heeft de NAVO 
zich na 1989 ontwikkeld tot een organisatie die overal ter wereld kan interveniëren en dat 
ook regelmatig doet. Vanuit realistisch perspectief gebruikt de grootmacht binnen het 
gezelschap de kleine lidstaten als hulptroepen en om legitimiteit te verlenen aan missies die 
in het eigenbelang van de VS zijn; kleinere lidstaten doen daaraan mee om de bescherming 
van de VS te behouden. Ten tweede is Nederland op wereldschaal helemaal geen kleine 
staat. Het heeft, zoals Duyvesteyn schrijft, een van de sterkste economieën in de wereld, en 
bovendien een hoogopgeleide bevolking en een hoogwaardige krijgsmacht. Er is een 
duidelijk verschil tussen de inzet van Nederland en andere kleine westerse staten  en die 
van niet-westerse kleine staten, die zich veel meer tot de eigen regio beperken. 

Hoewel er dus geen bewijs is dat Nederland door middel van militaire missies een positie 
kan verwerven in de Veiligheidsraad, merkt Duyvesteyn wel terecht op dat er een verband is 



tussen de actieve militaire rol van Nederland en zijn diplomatieke ambities. Voor liberalen 
en constructivisten komt dat niet als een verrassing; ook Voorhoeve en Hellema maken de 
koppeling tussen ons belang bij de internationale rechtsorde en onze militaire inzet 
daarvoor. Kritische denkers wijzen er bovendien al decennia lang op dat die orde door het 
Westen is gevormd en nog altijd in hoge mate vanuit westerse staten wordt geleid. Hoewel 
anders dan Duyvesteyn bedoelt, is er ook in dit perspectief op zijn minst een indirect 
verband tussen de positie van kleine staten in internationale instituties en de inzet van hun 
militaire middelen.10 We hoeven ons niet tot het realisme te bekeren om te erkennen dat 
diplomatieke ambitie een rol speelt in de militaire missies van kleine staten. 

Dr. Maarten Rothman is universitair hoofddocent in Internationale Veiligheidsstudies 
aan de Nederlandse Defensie Academie.  
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