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1. Voormalig Joegoslavië in 1995: een eerste overzicht van het nieuws in vier landelijke 

    dagbladen  

   

 

1.1 Inleiding 

 

Zaterdag 31 december 1994 is voor Sarajevo een gedenkwaardige dag: de stad ‘viert’ dat zij 

duizend dagen belegerd wordt. Met andere woorden: de situatie in Bosnië is in de loop van 

1994 niet wezenlijk veranderd. De berichtgeving over de gebeurtenissen in en rond Bosnië 

vertoont dan ook aanvankelijk hetzelfde grondpatroon als in heel 1993: oorlog en interventie 

strijden om de aandacht. Aanvankelijk wil in dit verband zeggen tot week 28. In die week 

lopen de Bosnische Serven de Moslim-enclave Srebrenica, een van de zes veilige gebieden 

die onder bescherming van VN-eenheden staan, onder de voet. Dutchbat, de Nederlandse 

legereenheid die Srebrenica beschermt, ziet zich genoodzaakt de enclave over te dragen aan 

de Bosnisch-Servische generaal Mladic en keert enkele weken na de val van de enclave terug 

in Nederland. De dagen en weken na de val van Srebrenica spitst de berichtgeving zich toe op 

twee thema’s: wat is er precies gebeurd in en rond Srebrenica vlak voor, tijdens en na de val 

van de enclave en hoe hebben Nederlandse en buitenlandse politici en andere direct 

betrokkenen op deze gebeurtenissen gereageerd?  

 

Deze rapportage geeft een overzicht van de berichtgeving over de gebeurtenissen in en rond 

voormalig Joegoslavië in de periode 1 januari tot en met maandag 31 juli 1995. Via Zagreb is 

Dutchbat dan teruggekeerd in Nederland. De opzet van de rapportage komt grotendeels 

overeen met de opzet van de rapportage over 1993. Na een chronologisch overzicht van het 

nieuws in hoofdlijnen volgen hoofdstukken waarin aspecten van het conflict zoals 

weergegeven in de berichtgeving, verder worden uitgediept.  

 

1.2 Voormalig Joegoslavië in het nieuws van januari 1995 tot augustus 1995 

 

Het overzicht is gebaseerd op de berichtgeving over voormalig Joegoslavië in vier landelijke 

dagbladen, te weten De Telegraaf, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. In totaal 

publiceerden deze dagbladen in de onderzochte periode 1683 artikelen, resulterend in 32.304 

gecodeerde uitspraken over het conflict. Deze uitspraken zijn afkomstig van 183 

verschillende actoren (personen, instellingen, organisaties) en hebben betrekking op 188 
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verschillende issues. Met deze simpele getallen is meteen al aangegeven dat het conflict in 

voormalig Joegoslavië ook in 1995 een belangrijk thema is in de berichtgeving. Maar 

vergeleken met 1993 vertoont de berichtgeving over ‘Joegoslavië’ tot juli 1995 twee 

opmerkelijke verschillen: 

• De berichtgeving schetst een minder complex beeld van het conflict. Natuurlijk duiden 183 

verschillende actoren en 188 verschillende issues op een uiterst ingewikkelde situatie, maar 

vergeleken met de 345 actoren en 503 issues uit 1993 is sprake van een aanzienlijke 

vereenvoudiging; 

• Het aantal artikelen dat de dagbladen aan de gebeurtenissen in Joegoslavië besteedt, is beduidend 

lager dan in 1993: in de eerste helft van 1993 gemiddeld 12,6 per werkdag, in de eerste helft van 

1995 gemiddeld 7,0 per werkdag (zie tabel 1.1).   

 

Hier lijkt duidelijk sprake van wat Susan Moeller in haar gelijknamige boek compassion 

fatigue noemt, een verschijnsel dat we halverwege 1993 in de berichtgeving over Joegoslavië 

in de onderzochte dagbladen signaleerden en bestempelden als ‘Joegoslavië-moeheid’.  
 ‘Even the journalists who cover the tragedies can finally find that it can all be too much. 

“After a while”, said BBC filmmaker George Alagiah, “you become numb to what you see 

and hear around you, especially to the suffering, the wailing, the crying and coughing.” (…) 

Compassion fatigue or compassion avoidance ultimately prevails – the story is yanked from 

sight long before it is truly over, and before that happens it receives less play than it deserves.’ 

 
Tabel 1.1 Aantal artikelen over ‘Joegoslavië’ in augustus 1992, gedurende 1993 en in eerste halfjaar van 1995 

Periode Artikelen Gemiddeld per werkdag 
1 januari tot en met 30 juni 1993 1872 12,6 
1 juli tot en met 31 december 1993 1447  9,2 
1 januari tot en met 30 juni 1995 1051  7,0 
   
juli 1995 632 24,3 
augustus 1992 579 22,3 

 
 

Van ‘moeheid’ is in juli 1995 geen spoor meer te bekennen: mede door de nauwe 

betrokkenheid van Nederland bij de val van Srebrenica schiet het aantal artikelen per dag 

omhoog naar een ongekend hoog niveau (in eerste halfjaar 1995: 7,0, in juli 1995 24,3). Die 

sterk oplevende belangstelling is niet exclusief voor Nederlandse dagbladen, ook in andere 

Westerse landen besteden media naar aanleiding van de val van Srebrenica weer meer 

aandacht aan de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië. Door de specifieke positie van 
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Nederland is de opleving in media-aandacht voor ‘Joegoslavië’ in Nederlandse media 

opmerkelijk sterk.  

 

1.2.1 Het nieuws in januari 1995 

Nadat Sarajevo op 31 december 1994 haar sinistere verjaardag van 1000 dagen belegering 

‘gevierd’ heeft, begint het nieuwe jaar hoopvol met een wapenstilstand die de strijdende 

partijen krachtens de afspraken vier maanden in acht zullen nemen. ‘Bestand brengt hoop op 

vrede in Bosnië’, kopt De Telegraaf op 2 januari 1995. Die hoop vervliegt snel: het aantal 

schendingen van het bestand neemt in de weken daarna hand over hand toe, de kans op een 

spoedige vrede wordt daarmee navenant kleiner.  

 

Niettemin blijft het diplomatieke overleg een onverminderd hoge prioriteit houden. Het 

initiatief ligt bij de zogenoemde Contactgroep, een min of meer permanent platform waarin 

Rusland, Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland en later ook Italië zitting hebben. Uit 

onvrede over de trage en ingewikkelde besluitvorming binnen de internationale gemeenschap 

over de kwestie-Bosnië, is de groep in de loop van 1994 in het leven geroepen. Zij fungeert 

als feitelijke opvolger van het bemiddelaarsduo Owen en Stoltenberg, die in deze 

samenstelling namens de EU en de VN vanaf april 1993 een vreedzame oplossing van het 

conflict trachtten te bewerkstellingen. Op de achtergrond blijven de twee bemiddelaars 

overigens wel actief. De contactgroep probeert begin 1995 gebruik te maken van de kou en 

van de vermoeidheid onder met name de Bosnische Serven om een diplomatieke oplossing te 

realiseren. De Bosnische Moslims zijn zelf niet bij machte weerstand te bieden aan de 

Bosnisch-Servische troepen en krijgen geen hulp van de VN of van de NAVO. Zij vrezen het 

vertrek van de VN-troepenmacht wanneer het afgekondigde bestand geen stand houdt. 

‘Winterweer drijft Bosniërs naar onderhandelingstafel’, concludeert Bart Rijs in de 

Volkskrant op 11 januari. ‘Tot de dooi is er voor de partijen weinig verloren als ze hun geluk 

eens aan de onderhandelingstafel proberen.’ Aan deze tafel eisen de Bosnische Serven 

vervolgens een bevriezing van de voor hen gunstige situatie in Bosnië en bovendien een 

opdeling van Sarajevo. Voor de Bosnische Moslims is die laatste eis onbespreekbaar.  

 

De Kroatische diplomatie komt in deze periode in het nieuws door de aankondiging van 

president Tudjman dat hij niet bereid is het mandaat van de VN-blauwhelmen in Kroatië te 

verlengen. Dat mandaat eindigt 31 maart 1995. Wordt het niet verlengd, dan betekent dat het 

vertrek van de VN’ers uit Kroatië. De blauwhelmen zijn daar in 1992 gestationeerd in de 
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zogenaamde UNPA’s (United Nations Protected Areas). Ze hebben krachtens hun mandaat 

verschillende taken: toezicht houden op het staakt-het-vuren, de strijdende partijen 

ontwapenen en de terugkeer van vluchtelingen mogelijk maken. Volgens de Kroatische 

regering faalt de VN in het volbrengen van deze taken en mogen de blauwhelmen derhalve 

vertrekken. In de berichtgeving leidt Tudjmans aankondiging tot een levendige discussie over 

het mandaat van de VN-blauwhelmen. Moeten de VN-troepen blijven, zich geheel 

terugtrekken of moet het mandaat worden aangepast en zo ja, hoe dan precies? Vragen 

waarop het antwoord uitblijft. Vooralsnog blijft het bij dreigen over en weer: Tudjman zegt 

het mandaat voor de VN-macht in Kroatië niet te willen verlengen, secretaris-generaal 

Boutros Ghali van de VN sluit niet uit dat de VN in dat geval ook de troepen in Bosnië 

terugtrekt: ‘Boutros dreigt VN-troepen in Bosnië terug te halen’, kopt De Telegraaf op 26 

januari 1995. 

 

Eind januari komt er een nieuw plan op tafel om de relaties tussen Kroatië en de Kroatisch-

Servische Republiek te normaliseren. Dit plan, opgesteld door de zogenaamde ‘Z-4’, oftewel 

de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Rusland, voorziet in een 

politieke oplossing voor het conflict in Kroatië (‘Autonomieplan voor Kroatische Serven’, De 

Telegraaf, 31 januari 1995). Milošević speelt in dit spel een belangrijke rol door zijn 

weigering overleg te voeren met de bemiddelaars totdat zeker is dat het mandaat voor de VN-

blauwhelmen in Kroatië verlengd wordt. Eind januari verschijnen er berichten dat de 

Bosnisch-Servische troepen zich steeds meer samentrekken rond de zes Moslim-enclaves in 

Bosnië. Voor de VN-eenheden die deze veilige gebieden beschermen, brengt dat direct of 

indirect allerlei belemmeringen met zich mee (‘Moslims blokkeren Nederlandse VN’ers bij 

Srebrenica’, Trouw, 31 januari 1995). 

 

1.2.2 Het nieuws in februari 1995 

‘Frankrijk wil internationale conferentie ex-Joegoslavië’, meldt de Volkskrant op de eerste 

dag van februari 1995 en hiermee trekt de diplomatieke karavaan weer verder. Volgens de 

Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé is dit ‘de laatste kans’ op een oplossing. Het 

plan is eenvoudig: Juppé wil de drie presidenten, Milošević, Tudjman en Izetbegović, 

uitnodigen om in Parijs te komen praten over de uitvoering van het vredesplan dat de 

Contactgroep heeft opgesteld. Juppé laat een uitnodiging aan de Bosnisch-Servische leider 

Karadžić bewust achterwege in een poging om de Bosnische Serven politiek geheel te 

isoleren. Het doel is drieledig: 
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• Servië, Bosnië en Kroatië gaan over tot wederzijdse erkenning binnen hun internationaal erkende 

grenzen;  

• Krachtens het plan van de contactgroep wordt Bosnië een federatie van Moslims en Kroaten (51 

procent) en Bosnische Serviërs (49 procent); 

• Het onlangs door diplomaten van de ‘Z-4’ opgestelde vredesplan voor Kroatië en de Krajina wordt 

nader ingevuld.  
 

De EU en Kroatië scharen zich achter het Franse plan, de VS reageren terughoudend, 

Milošević wijst het af. Voor hem komt het plan er op neer dat hij de Bosnische en Kroatische 

Serven (Krajina) moet laten vallen en het ideaal van een Groot-Servië definitief vaarwel moet 

zeggen.  

Ook het aanbod van de internationale gemeenschap om de sancties tegen Servië te verlichten 

in ruil voor de erkenning van Bosnië en Kroatië vermag Milošević niet over de streep te 

trekken. 

Integendeel zelfs. De Serven gaan steeds hogere eisen stellen. Milošević eist permanente in 

plaats van tijdelijke opheffing van de sancties, het ontdooien van de financiële tegoeden in het 

buitenland en erkenning van Servië als de rechtsopvolger van het voormalige Joegoslavië. De 

harde opstelling van de Serven in combinatie met hun militaire overmacht en de dreigende 

terugtrekking van de VN-troepen uit Kroatië, geven voedsel aan speculaties over een nieuwe 

oorlog tussen Servië en Kroatië bij het aanbreken van de lente. Verder verschijnen er 

berichten dat de Bosnische en Kroatische Serven steeds nauwer samenwerken om uiteindelijk 

het gezamenlijke ideaal van een Groot-Servië te verwezenlijken. Een nieuwe golf van 

etnische zuiveringen in Banja Luka wordt in dit perspectief geplaatst.  

 

In februari komen naast het Franse initiatief nog drie andere onderwerpen prominent naar 

voren in het nieuws:  

• Oplopende spanning over het al dan niet verlengen van het VN-mandaat in Kroatië  

• De Kroatische president Tudjman laat weten dat hij in plaats van het VN-vredesleger troepen van 

de NAVO op zijn grondgebied wil hebben. Tegelijkertijd trekken steeds meer  

• Kroatische Serviërs in de richting van de enclave Bihac. ‘Serviërs in Kroatië staan klaar voor 

nieuwe oorlog’, kopt de Volkskrant, 10 februari 1995. De situatie wordt met de dag slechter en de  

• VN vreest dat vele vluchtelingen de hongerdood zullen sterven, ook al bereiken hulpkonvooien af 

en toe de enclave. 
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• Joegoslavië-tribunaal Den Haag 

Op 14 februari wordt het nieuws gedomineerd door de eerste aanklachten van het Joegoslavië-

tribunaal. Het gaat om 21 Bosnische Serviërs, van wie zich overigens op dat moment slechts één in 

(Duitse) hechtenis bevindt. Karadžić weigert elke vorm van medewerking. 

• Huwelijk Arkan 

Alle media besteden aandacht aan ‘het huwelijk van het jaar in Servië’. Arkan, rechts-extremist, 

leider van een Servische paramilitaire militie trouwt met een populaire Joegoslavische 

folkzangeres. ‘Droomhuwelijk verbindt Servische schoonheid en trots’, kopt NRC Handelsblad 20 

februari 1995. De Telegraaf wijdt enkele dagen later een paginagroot artikel aan het huwelijk, 

waarbij vooral ingegaan wordt op de criminele achtergrond van Arkan (roofkat), ook wel ‘het beest 

van Belgrado’ genoemd. In de jaren zeventig en tachtig is Arkan betrokken bij een aantal 

gewapende overvallen in Den Haag en Amsterdam. In 1980 wordt hij tot zeven jaar cel 

veroordeeld, in 1981 ontsnapt hij uit de Bijlmerbajes.  

 

1.2.3 Het nieuws in maart 1995 

In maart lopen de spanningen verder op en wordt in de berichtgeving rekening gehouden met 

het hervatten van de oorlog in Bosnië. ‘Alles wijst op spoedige hervatting strijd Bosnië’, 

schrijft De Telegraaf op 3 maart 1995. Een belangrijke rol hierin speelt het feit dat Moslims 

en Kroaten in Bosnië een gezamenlijk opperbevel over hun troepen overeenkomen. ‘Kans op 

escalatie neemt toe door nieuw verbond tussen Kroatië en Bosnië’, kopt Trouw, 7 maart 1995.  

 

Vanaf de tweede week van maart wordt het nieuws beheerst door de strubbelingen over het al 

dan niet verlengen van het VN-mandaat in Kroatië na 31 maart 1995. ‘Kroatisch besluit over 

UNPROFOR “definitief”’, schrijft NRC Handelsblad op 7 maart 1995, maar drie dagen later 

is De Telegraaf daar allerminst zeker van: ‘Kroatië lijkt bereid tot compromis.’ Weer drie 

dagen later is ‘bereidheid’ ‘zekerheid’ geworden: na in Kopenhagen gesproken te hebben met 

de Amerikaanse vice-president Al Gore, gaat president Tudjman akkoord met een gewijzigd  

mandaat van de VN. ‘Kans op oorlog in Krajina lijkt geweken nu VN’ers toch blijven’, 

concludeert Trouw op 13 maart. De oorlogsdreiging in de Krajina blijft echter bestaan: noch 

de Kroatische noch de Servische bevolking is bereid concessies te doen. Binnen de 

internationale gemeenschap komt dan een discussie op gang over een algehele terugtrekking 

van de VN-manschappen uit Bosnië. Om die terugtrekking veilig en verantwoord te laten 

verlopen is een troepenmacht van 70.000 man nodig. ‘Als de blauwhelmen vertrekken uit 

Kroatië, kunnen ze ook niet in Bosnië blijven’, waarschuwt secretaris-generaal Boutros Ghali 
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van de VN verschillende malen. Tot een besluit over algehele terugtrekking komt het 

vooralsnog niet. De hoop blijft gevestigd op Milošević. Die volhardt in zijn eisen. 

Binnenslands krijgt hij te maken met verdeeldheid over de te volgen koers. Meer gematigde 

Serven pleiten voor het aanvaarden van de voorstellen van de Contactgroep, de hardliners – 

onder wie Karadžić en de zijnen, willen daar niets van weten.   

 

Srebrenica is twee keer specifiek in het nieuws. Op 18 maart verklaart minister van Defensie 

Voorhoeve dat de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica in juni 1995 afgelost zullen 

worden. Eind maart komt een Nederlandse VN-soldaat door mortiervuur om het leven. Het 

incident is het zoveelste in een lange reeks schendingen van het bestand. De ernstigste 

schendingen vinden rond 20 maart plaats bij de enclave Tuzla, resulterend in tenminste dertig 

doden.  

 

Op het diplomatieke toneel komen zowel Rusland als Frankrijk met nieuwe initiatieven voor 

vrede. ‘Rusland en Frankrijk komen met ideeën voor vrede in Bosnië’, kopt Trouw op 24 

maart 1995. Ondanks deze vredespogingen gaat de strijd onverminderd voort en meldt 

bijvoorbeeld De Telegraaf drie dagen later: ‘Karadžić roept op tot algehele mobilisatie.’ De 

VN ziet hierin aanleiding te dreigen met luchtaanvallen indien de voortdurende schendingen 

van het bestand doorgaan. Die luchtaanvallen blijven overigens uit, ook al gaan de 

schendingen van het bestand gewoon door.  

 

1.2.4 Het nieuws in april 1995 

Begin april melden alle dagbladen dat de Veiligheidsraad resoluties aanvaard heeft waarin het 

mandaat van de VN-blauwhelmen niet alleen in Kroatië maar ook in Bosnië-Herzegovina en 

in Macedonië verlengd wordt. UNPROFOR wordt opgesplitst in drie aparte organisatorische 

en militaire eenheden: 

• ‘United Nations Confidence Restoration Operation (UNCRO)’ in Kroatië; 

• ‘United Nations Protection Force (UNPROFOR)’ in Bosnië-Herzegovina; 

• ‘United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDEP)’ in Macedonië.  

 

‘UNPROFOR of UNCRO, als de blauwhelmen maar blijven’ (Trouw, 3 april 1995) is hierop 

de cynische conclusie van de Servische media. Op 3 april melden alle dagbladen het 

overlijden van het Bosnische meisje Irma, in augustus 1993 uitgegroeid tot symbool voor ‘het 
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lijden van Sarajevo’ nadat zij door tussenkomst van de Britse premier Major voor medische 

behandeling werd overgevlogen naar Londen.  

Alle resoluties van de Veiligheidsraad en het bestand ten spijt, gaan de vijandelijkheden 

gewoon door. ‘Door Serven belaagd Tuzla kondigt noodtoestand af’, bericht de Volkskrant, 6 

april 1995. De situatie krijgt een steeds grimmiger karakter als ook het VN-personeel meer 

dan incidenteel bedreigd wordt. ‘Serven leggen mijnen rond Franse VN-troepen’, meldt 

bijvoorbeeld De Telegraaf, 10 april 1995. NAVO-vliegtuigen scheren laag over Sarajevo bij 

wijze van dreigement aan het adres van de Serven die de stad nog steeds onder vuur houden. 

 

De vredesbesprekingen lopen vast. De Serven weigeren in te gaan op het voorstel van de 

Contactgroep om Bosnië en Kroatië te erkennen in ruil voor verlichting van de sancties. 

‘Milošević is schuldig aan uitblijven vrede’, luidt de conclusie die Frankrijk en de Verenigde 

Staten trekken (NRC Handelsblad, 15 april 1995). De spanning loopt verder op nadat in de 

tweede helft van april tot tweemaal toe een Franse VN-soldaat in Sarajevo door een 

sluipschutter wordt gedood. Frankrijk overweegt hierop haar troepen terug te trekken 

wanneer het staakt-het-vuren niet wordt verlengd en neemt contact op met andere landen die 

troepen in Bosnië gelegerd hebben in een poging om de veiligheidssituatie van de 

blauwhelmen in Bosnië te verbeteren. De Veiligheidsraad geeft naar aanleiding van de dood 

van de Franse VN-soldaten een verklaring uit waarin zij de druk op alle partijen opvoert en 

een verlenging van het bestand eist. De strijdende partijen leggen deze eis naast zich neer en 

weigeren het bestand te verlengen.  

 ‘Situatie VN in Bosnië wordt ondraaglijk’, kopt De Telegraaf, 27 april 1995. Niet alleen de 

situatie van de VN-blauwhelmen, ook de humanitaire situatie van de burgerbevolking wordt 

zienderogen slechter nu de gevechten rond de verschillende Moslim-enclaves in Noordoost-

Bosnië steeds heviger worden.  

 

De situatie in en rond de Moslim-enclaves is in april 1995 veruit het belangrijkste thema in 

het nieuws uit voormalig Joegoslavië. Alleen het Joegoslavië-tribunaal trekt meer dan 

incidenteel de aandacht. Half april meldt Trouw dat de Duitse regering besloten heeft om de 

in februari 1994 opgepakte Serviër Tadić uit te leveren aan het tribunaal in Den Haag. 

Hiermee maakt zij de weg vrij voor het eerste proces tegen een wegens oorlogsmisdaden 

aangeklaagde verdachte sinds het proces te Neurenberg na afloop van de Tweede 

Wereldoorlog. De aanklacht tegen Tadić omvat genocide en georganiseerde massale 

verkrachtingen. Eind april komt Tadić daadwerkelijk naar Den Haag. Het tribunaal maakt 



 16 

verder bekend een onderzoek te openen tegen naar de Bosnisch-Servische leider Radovan 

Karadžić, verdacht van oorlogsmisdaden, een voornemen dat ogenblikkelijk op felle kritiek 

uit Moskou stuit.  

 

1.2.5 Het nieuws in mei 1995 

Het proces tegen Tadić en het bericht dat het tribunaal een onderzoek start naar vermeende 

oorlogsmisdaden van Bosnische Kroaten tegen Moslimburgers, halen in mei 1995 nog wel de 

kolommen van de dagbladen. Maar de aandacht gaat gedurende deze maand vooral uit naar 

drie thema’s: 

• Oorlog om de Krajina; 

• Dutchbat beschuldigd van wangedrag; 

• Spanning in Bosnië loopt steeds verder op, honderden VN’ers gegijzeld door Bosnische Serviërs. 

 

Krajina  

‘Einde van een bestand’, luidt de kop boven het (hoofd)redactionele commentaar in NRC 

Handelsblad op 1 mei 1995, de dag waarop het bestand officieel ten einde loopt nadat het vier 

maanden lang vrijwel dagelijks geschonden is. ‘Het wachten is op een volgend bloedbad’, 

schrijft de krant. Het wachten duurt niet lang. Een steekpartij tussen een Kroaat en een 

Servische Kroaat op de E-70, de snelweg tussen Zagreb en Belgrado, leidt tot een wraakactie 

van Kroatische Serven gericht tegen automobilisten op die snelweg. De Kroatische president 

Tudjman start prompt een Blitzkrieg tegen de Servische Republiek Krajina, die inmiddels 

eenderde van het grondgebied van Kroatië beslaat. ‘Incident op E-70 was voor de Kroaten 

een welkome aanleiding’, concludeert Peter Michielsen in NRC Handelsblad, 2 mei 1995. 

Mede doordat het Kroatische leger zich de afgelopen drie jaar aanzienlijk versterkt heeft 

(NRC Handelsblad, 3 mei 1995), is het offensief succesvol en krijgt het een groot deel van de 

Krajina onder controle. De Kroaten bedienen zich daarbij van dezelfde tactieken als de 

Servische soldaten eerder toepasten en beginnen met etnische zuiveringen, aldus De 

Telegraaf, 5 mei 1995. Een bericht dat een dag later in dezelfde krant overigens ontkend 

wordt door een woordvoerder van de VN.  

 

Dutchbat 

De alarmerende berichten uit voormalig Joegoslavië vooral over de benarde situatie rond de 

Moslim-enclaves zorgen voor onrust en bezorgdheid in politiek Den Haag. ‘Kamer wil snel 
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debat over veiligheid VN’ers’, meldt de Volkskrant, 3 mei 1995. Enkele dagen later 

verdringen berichten over wandaden van Dutchbatters onrust en bezorgdheid tijdelijk naar de 

achtergrond. De beschuldigingen zoals die in de berichtgeving voorkomen liegen er niet om. 

‘Bosnische kinderen mijnenveld ingelokt’, kopt De Telegraaf, 8 mei 1995. Een dag later 

houdt NRC Handelsblad het op ‘VN-militairen beticht van zware vergrijpen’. Wapenverkoop, 

verkrachting en seksuele intimidatie van Bosnische vrouwen en met jam besmeerde 

aanmaakblokjes uitdelen aan kinderen om ze zo een mijnenveld in te lokken, zijn de meest 

geuite beschuldigingen. Defensie start onmiddellijk een onderzoek naar de juistheid van de 

beschuldigingen. ‘Voorhoeve: snel helderheid over gedrag “Dutchbat”’, zet NRC 

Handelsblad boven het verslag van het debat dat de Tweede Kamer op 10 mei 1995 aan de 

beschuldigingen wijdt. In dat debat wordt duidelijk dat 
‘een grote meerderheid van de Kamer niet wil dat de Nederlandse militairen nog voor lange 

duur in het voormalige Joegoslavië worden ingezet. Mochten er geen vervangers worden 

gevonden voor de Nederlandse militairen in de enclave Srebrenica, dan zal de regering de 

Nederlandse aanwezigheid daar moeten beperken tot hooguit een totaal van twee jaar, 

waarvan op 1 juli achttien maanden om zijn’, schrijft de krant (NRC Handelsblad, 10 mei 

1995).’  

 

Enkele dagen later berichten de dagbladen: ‘Onderzoek pleit VN’ers vrij van wangedrag’ (de 

Volkskrant, 14 mei 1995. De vermeende wandaden van de Nederlandse soldaten kunnen niet 

worden bevestigd, aldus minister van Defensie Voorhoeve. 
 

Oplopende spanning in Bosnië 

Vanaf half mei 1995 wisselen berichten over diplomatiek (spoed)overleg inzake Bosnië en 

over felle gevechten in Bosnië zelf elkaar in hoog tempo af. De gevechten concentreren zich 

rond de zes veilige gebieden, waaronder Srebrenica. Binnen de internationale gemeenschap 

gaan twee stemmen op: waar de een overweegt alle troepen uit Bosnië terug te trekken, pleit 

de ander voor een versterkte aanwezigheid en een harder optreden. Het Nederlandse belang is 

uiteraard groot, een van de zes enclaves wordt immers beschermd door Dutchbat. 

Nederlandse politici reageren teleurgesteld en beledigd als de Franse minister van 

Buitenlandse Zaken Juppé een spoedoverleg organiseert met zijn Britse ambtgenoot Hurd 

over de aanwezigheid van blauwhelmen in Bosnië.  

Half mei wordt met name rond Sarajevo weer hevig gevochten, volgens Trouw is sprake van 

de  ‘Felste gevechten in Sarajevo sinds 1993’ (Trouw 17 mei, 1995). De secretaris-generaal 
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van de VN, Boutros Ghali, legt vier opties voor aan de Veiligheidsraad (NRC Handelsblad, 

24 mei 1995):  

• Algehele terugtrekking van VN-troepen uit Bosnië; 

• Handhaven van de status quo; 

• Hergroeperen en eventueel verminderen van de aanwezigheid van VN-blauwhelmen; 

• Versterken van de vredesmacht door het inzetten van meer en zwaardere bewapening.  

Hij laat doorschemeren zelf voorstander te zijn van hergroeperen en verminderen van de VN-

aanwezigheid in Bosnië.  

 

Op het diplomatieke vlak speelt intussen vooral de vraag of Milošević bereid is over te gaan 

tot erkenning van Bosnië, zoals de Contactgroep van hem eist. ‘Milošević op het punt Bosnië 

te erkennen’, weet De Telegraaf te berichten op 19 mei 1995, maar enkele dagen later blijkt 

dat bericht voorbarig: Milošević weigert tot erkenning over te gaan. De discussie over wat te 

doen (weggaan, status quo handhaven, hergroeperen (Zepa, Goražde en Srebrenica aan hun 

lot overlaten), robuuster optreden) domineert de diplomatieke agenda en de berichtgeving 

daarover. De gevechten zijn inmiddels zo talrijk en hevig dat de meeste dagbladen schrijven 

over ‘het oplaaien van de oorlog’. 

  

Eind mei voert de NAVO luchtacties uit tegen enkele wapendepots van de Bosnische Serven 

rond Pale, door Peter Michielsen in NRC Handelsblad aangeduid als een ‘actie van 

geloofwaardigheid’. Enkele dagen later hebben de Bosnische Serven 374 VN-militairen op 

meer dan twintig verschillende locaties in gijzeling: vastgeketend aan bruggen en andere 

militair relevante objecten maken ze verdere luchtaanvallen van de NAVO vrijwel 

onmogelijk. Het leidt tot koortsachtig diplomatiek overleg over de vraag wat de volgende zet 

moet zijn. De uitkomst is vooralsnog dat de VN in Bosnië blijft. De vredesmacht wordt 

uitgebreid, vooral bedoeld om de veiligheid van de blauwhelmen te verbeteren. Verder wordt 

gesproken over het oprichten van een snelle interventiemacht, vooral bestaande uit Britse en 

Franse eenheden, die ingezet zou moeten worden om gegijzelde VN’ers te bevrijden. Alle 

dagbladen wijden meerdere (hoofd)redactionele commentaren aan de situatie in Bosnië. Zorg 

om de veiligheid van de VN-blauwhelmen, cynisme over de onmacht van de internationale 

gemeenschap die zich door Karadžić c.s. te kijk heeft laten zetten en moedeloosheid over het 

ontbreken van elk uitzicht op een werkbare oplossing overheersen. Een voor Nederland wat 

minder somber getoonzet bericht sluit de maand mei af: NRC Handelsblad meldt dat 
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Dutchbat mogelijk spoedig afgelost zal worden. Gesprekken daarover met de Oekraïense 

regering zijn gaande en het ziet er naar uit dat die tot overeenstemming zullen leiden. 

 

1.2.6 Het nieuws in juni 1995 

Net als in de tweede helft van mei, wordt het nieuws uit en over voormalig Joegoslavië in juni 

1995 beheerst door twee thema’s die onderling een sterke samenhang vertonen: 

• de gijzelaarscrisis en vooral de reactie van de internationale gemeenschap daarop, zich 

concentrerend op de discussie over de vraag of de aanwezigheid van de VN in Bosnië moet worden 

voortgezet en zo ja, in welke vorm en met welk mandaat dan wel; 

• de Nederlandse positie in bovengenoemde discussie.  

 

Gijzelaarscrisis 

In de eerste helft van juni verandert er in de situatie van de gegijzelde VN’ers hoegenaamd 

niets: de Bosnische Serven blijven hen gebruiken als menselijk schild om militair relevante 

objecten te beschermen tegen mogelijke luchtaanvallen van de NAVO. De discussie over de 

reactie van de internationale gemeenschap genereert een flinke stroom berichten. Begin juni 

beraadslaagt de Veiligheidsraad over de vier opties die secretaris-generaal Boutros Ghali een 

week eerder in een rapport aan de raad voorgelegd heeft: algehele terugtrekking, handhaving 

status-quo, versterking van de VN-macht of beperking van zowel mandaat als omvang van de 

VN-macht. De secretaris-generaal pleit voor de vierde optie, in het intensieve diplomatieke 

overleg ligt de nadruk op de derde optie, versterking van de troepenmacht in Bosnië. In deze 

optie gaat het niet langer om aanwezigheid van de VN, maar om een multinationale 

troepenmacht die met goedkeuring van de Veiligheidsraad optreedt maar onder het 

commando van de troepenleverende landen valt (NRC Handelsblad, 1 juni 1995). Engeland is 

bereid zijn luchtmobiele brigade te sturen, Duitsland laat weten te willen helpen bij het 

hergroeperen in Bosnië. Na het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig boven Bosnië 

komt Amerika terug op eerder gedane toezeggingen: de formulering luidt nu dat de VS 

‘alleen in uiterste geval’ in Bosnië in actie zullen komen.  

 

Halverwege juni laten de Bosnische Serven een groot aantal gijzelaars vrij. Ze houden nog 

veertien van de 374 VN’ers gevangen. De oorlog gaat intussen door, sterker: de Bosnische 

Serven beginnen een offensief richting Sarajevo. ‘Zacht kondigt de wind de slag om Sarajevo 

aan’, weet de Volkskrant, 16 juni 1995 te melden. ‘Als de internationale gemeenschap niets 

doet om Sarajevo uit de wurggreep van de Bosnische Serven te bevrijden, dan moeten wij het 
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zelf doen’, zo citeert Karin Veraart de Bosnische president Izetbegović in een analyse van de 

situatie in en rond Sarajevo (Veraart, de Volkskrant, 17 juni 1995).  

De vrijlating van de gijzelaars komt in een ander licht te staan na de weigering van VN-

generaal Janvier om over te gaan tot een luchtaanval op de Bosnische Serven nadat zij het 

vliegverbod overtreden hebben. ‘VN wijzen NAVO-represailles in Bosnië af’, zet Trouw op 

22 juni 1995 boven het desbetreffende bericht. Verschillende dagbladen schrijven dat er een 

deal gesloten zou zijn met de Bosnische Serven: in ruil voor de vrijlating van de gijzelaars 

zouden er geen luchtaanvallen meer uitgevoerd worden op Bosnisch-Servische doelen. ‘Zou 

zijn’: het gaat om geruchten die nooit van welke kant dan ook bevestigd zijn. De gevechten in 

en rond Sarajevo gaan onverminderd voort en de Franse blauwhelmen in Sarajevo worden 

zowel door Servische als Bosnische troepen beroofd van hun voorraden. ‘Alleen door militair 

mirakel kan Sarajevo worden ontzet’, stelt de Volkskrant, 24 juni 1995 in een analyse vast.  

 

Nederlandse opstelling 

De teneur van de discussie binnen de Nederlandse politiek is duidelijk: ‘Nederland wil sterker 

VN-optreden in Bosnië’, kopt de Volkskrant, 1 juni 1995. De Kamer is bereid tot het sturen 

van extra manschappen. ‘Ondanks enige terughoudendheid steunt een kamermeerderheid van 

PvdA, VVD en D66 het kabinet met het sturen van extra blauwhelmen, wanneer daarom 

wordt gevraagd.’, meldt De Telegraaf op 1 juni 1995. Minister van Defensie Voorhoeve 

spreekt zich in een interview met de Volkskrant (10 juni 1995) in vergelijkbare bewoordingen 

uit. Ook hij pleit ervoor extra manschappen te sturen en benadrukt verder het belang van 

internationale samenwerking: ‘Wij kunnen onze problemen in Srebrenica ook niet in ons 

eentje oplossen. Dus is het verstandig, zeker als kleinere partner, om geweldig de nadruk te 

leggen op internationale samenwerking’, aldus de minister in het interview.  

Intussen heeft luitenant-generaal Couzy, bevelhebber van de landmacht, zich nogal kritisch 

uitgelaten over een uitbreiding van het aantal manschappen in Bosnië: zo lang je niet weet 

welke taken die troepen moeten uitvoeren, is het voorbarig meer militairen te sturen (NRC 

Handelsblad, 2 juni 1995). Kritische kanttekeningen die hem, in de woorden van De 

Telegraaf (3 juni, 1995) op een ‘veeg uit de pan’ komen te staan van minister-president Kok.  

 

Op 20 juni 1995, de dag dat drie militairen die door de Bosnische Serven zijn vrijgelaten in 

Nederland als helden verwelkomd worden, meldt minister van Defensie Voorhoeve dat er 

snel duidelijkheid zal komen over de aflossing van Dutchbat door een Oekraïens bataljon. 

Uitspraken van VVD-leider Bolkestein op een bijeenkomst van zijn partij, zorgen in de 
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tweede helft van juni voor de nodige beroering. Zijn uitspraak dat ‘onze aanwezigheid in 

Bosnië de pijn heeft verzacht maar het lijden verlengd’ bevat volgens velen de suggestie dat 

Nederland inmiddels zijn bijdrage wel geleverd heeft en dat de beurt nu aan andere landen is. 

In een debat in de Tweede Kamer nemen de regering en een overgrote meerderheid van de 

Kamer afstand van Bolkesteins opstelling (Trouw, 29 juni 1995).   

 

1.2.7 Het nieuws in juli 1995 

In juli 1995 gaat vrijwel alle aandacht uit naar de gebeurtenissen rond de enclave Srebrenica, 

beschermd door Dutchbat. Over de hele maand gerekend besteden de onderzochte dagbladen 

632 artikelen aan de gebeurtenissen in en rond Bosnië, per werkdag iets meer dan 24. De 

sterkste stijging doet zich voor vanaf week 28, de week waarin de enclave onder de voet 

gelopen wordt. Reden genoeg om vanaf dat tijdstip per week het nieuws op hoofdlijnen te 

schetsen.  

Het offensief van de Bosnische Serven begint in week 27 op gang te komen. ‘Zware 

gevechten bij Srebrenica, Dutchbat paraat’, meldt NRC Handelsblad, donderdag 6 juli 1995. 

Het offensief van de Bosnische Serven beperkt zich niet tot Srebrenica, de dagbladen maken 

ook melding van een aanval op de enclave Bihac.  

 

1.2.7.1 Het nieuws in juli 1995: 10 tot en met 15 juli  

Maandag 10 juli melden alle dagbladen dat de Nederlandse blauwhelmen zich teruggetrokken 

hebben richting Srebrenica nadat de Bosnisch-Servische troepen de observatieposten van de 

Nederlandse VN’ers rondom Srebrenica bestormd hebben. Op weg naar Srebrenica worden 

ze tegengehouden door Moslims die willen dat ze op hun post blijven.Terwijl een van de 

voertuigen probeert langzaam door de opgeworpen barrière te rijden wordt het vuur geopend. 

‘Woedende Moslim-militairen raken 25-jarige boordschutter Raviv Renssen’ bericht Trouw, 

maandag 10 juli 1995. ‘Weggejaagd door de een, neergeknald door de ander’, schrijft de 

Volkskrant in de berichtgeving over hetzelfde incident. Het nieuws uit voormalig Joegoslavië 

gaat die maandag maar over één onderwerp: de aanval van de Bosnische Serven op 

Srebrenica. Volgens de Volkskrant weigert de VN om het Nederlandse bataljon luchtsteun te 

verlenen. De reden daarvan zou zuiver politiek zijn, aldus Bart Rijs: na weken onderhandelen 

hebben de Serven zaterdag 8 juli eindelijk beloofd konvooien van de VN toe te laten tot 

Sarajevo. Een belofte die ongetwijfeld niet nagekomen zal worden als nu luchtsteun aan het 

Nederlandse bataljon in Srebrenica gegeven zou worden. De Bosnische Serven houden 

inmiddels 32 Nederlandse militairen in Bratunac gevangen. De VN beschouwt ze vooralsnog 
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niet als gijzelaars, de Bosnische Serven hebben geen eisen gesteld voor hun vrijlating. Het 

maakt de kans op luchtacties er niet groter op, aldus Rijs. NRC Handelsblad bericht dat VN-

functionarissen ervan uit gaan dat het doel van de Bosnische Serven niet de totale verovering 

van de enclave is. Waarschijnlijk willen ze de wegen van en naar de enclave steviger in 

handen krijgen, hun eigen aanvoerroute langs Srebrenica veiligstellen en de omvang van de 

enclave verkleinen ( NRC Handelsblad, 10 juli 1995). 

 

Dinsdag 11 juli meldt de Volkskrant dat de crisisstaf op het ministerie van Defensie verwacht 

dat de situatie rond Srebrenica zich zal stabiliseren. De Bosnische Serven, zo is de redenering, 

hebben de hoofdweg naar Srebrenica ingenomen teneinde de voortdurende aanvallen van de 

Moslims vanuit de enclave te stoppen. Dat de Bosnische Serven verder zullen oprukken en de 

enclave geheel zullen innemen, is niet de verwachting, zo laat Defensie weten: ‘Want bij een 

verdere opmars naar Srebrenica zouden ze niet alleen onthaald worden op NAVO-

bombardementen, maar ook op hevig verzet van de Bosnische regeringstroepen in de enclave’ 

(de Volkskrant, 11 juli 1995). Nog diezelfde dag wordt deze verwachting beschaamd en lopen 

de Bosnische Serven de enclave onder de voet, zoals minister van Defensie Voorhoeve ’s 

avonds op een persconferentie meedeelt. Uiteraard beheerst dat gegeven het nieuws van 

dinsdag 12 juli 1995.   

 

Reacties op de val van Srebrenica laten niet lang op zich wachten. ‘Boutros Ghali noemt VN-

taak in Bosnië “mission impossible”’, kopt de Volkskrant donderdag 13 juli 1995. Toch, zo 

zegt hij in een interview met de Franse krant Le Figaro, is hij tegen een terugtrekking van de 

blauwhelmen. In dezelfde krant komt de nieuwe Franse president, Chirac, aan het woord. Hij 

verklaart dat Frankrijk bereid is troepen van de snelle interventiemacht in te zetten om de 

Bosnische Serven eens een goed lesje te leren en Srebrenica te ‘heroveren’. Verder schrijft de 

Volkskrant dat in Amerika de discussie over opheffing van het wapenembargo weer oplaait 

nu Srebrenica is gevallen: het zou de Moslims de mogelijkheid bieden zich adequaat te 

verdedigen tegen de veel zwaarder bewapende Bosnische Serven aldus de voorstanders van 

opheffing. De tegenstanders brengen daar tegenin dat opheffing van het wapenembargo de 

facto het vertrek van de VN-vredesmacht inhoudt en een verdere escalatie van de oorlog. De 

krant toont zich bezorgd over het lot van de Nederlandse blauwhelmen en vindt een (snelle) 

aftocht wenselijk.  

Ook minister van Defensie Voorhoeve heeft zorgen over de situatie waarin Dutchbat nu 

verkeert: ‘Blauwhelmen overgeleverd aan Serviërs’, schrijft Trouw op donderdag 13 juli, de 
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minister citerend. De situatie rond Srebrenica blijkt onhoudbaar, zowel voor de Dutchbatters 

als voor de duizenden vluchtelingen. De Tweede Kamer komt in spoedzitting bijeen, maar 

beperkt zich tot het uitspreken van algehele steun voor de Nederlandse blauwhelmen ter 

plekke. Op de vraag ‘blijven of vertrekken?’ willen de politici geen antwoord geven. 

In Zagreb verblijft nog een aantal Nederlandse militairen die volgens de oorspronkelijke 

plannen Dutchbat rond 1 juli hadden zullen aflossen. Omdat de Bosnische Serven geen 

toestemming gaven, is het grootste deel van de militairen na enkele dagen wachten 

teruggekeerd naar Nederland. Enkele tientallen militairen zijn in Zagreb gebleven: mocht er 

alsnog toestemming komen, dan kan de aflossing zo snel mogelijk op gang komen, zo is de 

gedachte. Een van hen, luitenant-kolonel Willemsteen laat er in Trouw geen twijfel over 

bestaan: het concept veilig gebied is verleden tijd: ‘Het idee dat je een stad met pijl en boog 

kunt verdedigen, is een illusie.’ 

 

De Veiligheidsraad, zo meldt NRC Handelsblad diezelfde dag, heeft een nieuwe resolutie 

aangenomen die de mogelijkheid opent ‘alle beschikbare hulpbronnen te gebruiken om de 

toestand van het veilige gebied Srebrenica te herstellen’. De resolutie stuit meteen op zware 

kritiek. ‘Het idee van de veiligheidszones is altijd onwerkbaar geweest. Op dit moment ziet 

geen van de NAVO-bondgenoten de onafhankelijkheid van Bosnië als iets waarvoor zij 

levens van eigen soldaten op het spel willen zetten’, schrijft NRC Handelsblad, een 

invloedrijk externe deskundige, te weten John Bolton, voorzitter van het National Policy 

Forum in Amerika, citerend.  

 

De Telegraaf opent donderdag 13 juli met de kop ‘Dutchbat controleert deportatie’. Bij het 

artikel wordt een foto afgedrukt waarop de commandant van Dutchbat een glas drinkt met de 

bevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen, generaal Mladic. Het onderschrift luidt: 

‘Dutchbatcommandant overste Ton Karremans (midden) onderhandelt in Potocari met de 

Servische generaal Mladic (links). Karremans wist gedaan te krijgen dat Nederlandse 

blauwhelmen de konvooien, waarop de Serven de vluchtelingen over de frontlinie zetten, 

mogen begeleiden.’ 

 

Vrijdag 14 juli opent De Telegraaf met een foto en een verslag van de begrafenis van Raviv 

van Renssen. Verder meldt de krant dat de Franse regering felle kritiek heeft geuit op 

Dutchbat. Volgens de Franse regering heeft Dutchbat Srebrenica veel te gemakkelijk 

opgegeven. In een klein berichtje maakt de krant ook melding van misdaden begaan tijdens 
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de val van Srebrenica. ‘Vluchtelingen en hulpverleners vertelden gisteren over de 

gruweldaden die Servische soldaten pleegden tijdens hun “etnische schoonmaak” in 

Srebrenica’ (De Telegraaf, 14 juli 1995). 

 

Op pagina drie heeft De Telegraaf een levensgroot verhaal over de Franse reactie. Kop: 

‘Fransen: Dutchbat was laks in Bosnië’. Volgens de Fransen hebben de Nederlanders 

meegewerkt aan de etnische zuiveringen door veel te gemakkelijk de enclave op te geven. 

Minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo verwerpt de Franse kritiek:  

‘Wij vroegen zelfs om luchtacties terwijl dertig van onze eigen mensen krijgsgevangen 

werden gehouden. Nergens hebben wij hulp verleend bij het selecteren van vluchtelingen, 

terwijl we ons volledig met het lot van de Moslims hebben verbonden door tot op het laatste 

moment bij hen te blijven.’  

 

Ook NRC Handelsblad opent met nieuws uit Frankrijk: ‘Parijs eist militaire actie voor 

enclaves.’ Om het vallen van de overige enclaves te voorkomen, eist de president een 

beperkte militaire actie van de bondgenoten, anders zal de Franse president de Franse troepen 

uit Bosnië terugtrekken, is de strekking van het bericht. Het verwijt van Frankrijk dat 

Dutchbat laks opgetreden is, wordt in deze krant behoorlijk afgezwakt. Volgens NRC 

Handelsblad tonen Franse zegslieden begrip voor de benarde positie waarin de Nederlandse 

blauwhelmen zich bevonden.  

 

Trouw opent met het bericht dat minister van Defensie Voorhoeve weigert om Dutchbat uit 

de enclave te laten vertrekken. ‘Kabinet wil pas weg als vluchtelingen en gevangen 

Nederlanders veilig zijn’, aldus de onderkop. Om zo goed mogelijk toezicht te houden op de 

behandeling van de burgers, blijven de soldaten als kapitein op een zinkend schip, verklaart 

Voorhoeve. Zij zullen dus als laatsten vertrekken. Over het lot van de mannen in Srebrenica 

toont Trouw zich zacht gezegd bezorgd: ‘Splitsen families bij etnische schoonmaak voorspelt 

weinig goeds.’  

 

‘De Serven spuugden gelukkig alleen maar’, luidt de opening van de Volkskrant. Het is de 

kop boven een verslag van de deportatie van de duizenden vluchtelingen die in Srebrenica 

een veilig heenkomen gezocht hadden. In een tweede artikel over de deportatie schrijft de 

krant dat de Serven de ‘zuivering’ vandaag (vrijdag 14 juli 1995) nog willen afronden. Ook 

de Volkskrant bericht dat de mannen gescheiden worden van de vrouwen en kinderen: 
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‘Mannen en jongens van boven de zestien werden uit de mensenmassa gepikt en weggevoerd 

met onbekende bestemming. (…) De Bosnische Serviërs willen onderzoeken of zij zich 

hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden’, 

aldus het bericht in de Volkskrant.  

 

De kritiek uit Frankrijk krijgt ook zaterdag 15 juli nog ruim aandacht. Onder de kop ‘Chirac 

haalt fel uit naar bondgenoten’ parafraseert De Telegraaf uitspraken van de Franse president: 
‘Hij vergeleek de in zijn ogen “lafhartige” opstelling in het Bosnië-conflict zelfs met de 

houding van de Britse premier Chamberlain in 1938 ten opzichte van Adolf Hitler. Bij het 

verdrag van München werd toen de opdeling van Tsjecho-Slowakije geaccepteerd, overigens 

ook door de toenmalige Franse premier Daladier.’ 

 

Deze uitspraak is in de kern ook terug te vinden in NRC Handelsblad: ‘Chirac: Srebrenica is 

München’ (NRC Handelsblad, 15 juli 1995). Deze krant bericht verder dat Chirac de partners 

48 uur de tijd gegeven heeft om een besluit te nemen, daarna zullen de Fransen zelf actie gaan 

ondernemen. De Franse minister van Defensie Million spreekt eveneens dreigende taal, maar 

heeft daarbij vooral de Bosnische hoofdstad Sarajevo op het oog, waar Franse blauwhelmen 

gelegerd zijn: ‘Het is duidelijk dat we niet kunnen blijven toekijken terwijl Sarajevo wordt 

gewurgd’ zo citeert de Volkskrant hem. De Nederlandse en Britse regering reageren 

afhoudend op de Franse suggestie, minister van Defensie Voorhoeve geeft te kennen 

herovering van Srebrenica onmogelijk te achten.  

 

Behalve over de Franse kritiek op het Nederlandse optreden, bericht De Telegraaf ook over 

de benarde omstandigheden waarin Dutchbat zich bevindt en over de daarmee gepaard 

gaande onzekerheid en spanning voor familie en vrienden van de blauwhelmen. ‘Tot grote 

opluchting van onze jongens in Srebrenica is een groot hulpkonvooi van twaalf vrachtwagens 

met voedsel en brandstof erin geslaagd van Zagreb het basiskamp Potocari te bereiken’, weet 

de krant te melden. Verder doet de krant verslag van een door Defensie georganiseerde 

bijeenkomst voor het thuisfront.  

 

In Trouw en de Volkskrant wordt waardering uitgesproken voor het optreden van de 

commandant van Dutchbat: ‘Karremans omgeschoold van groendenker tot blauwdenker’, 

kopt de Volkskrant boven een artikel waarin Karremans geprezen wordt voor zijn 

onderhandelingen met generaal Mladic. Dezelfde strekking heeft het artikel in Trouw 
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‘Karremans met de rug tegen de muur’. Daarin wordt verder de internationale pers verweten 

de foto van Karremans met Mladic verkeerd te hebben geïnterpreteerd: de krant verwerpt de 

suggestie als zou Karremans vrijwillig hebben meegewerkt aan etnische zuiveringen. 

 

1.2.7.2 Het nieuws in juli 1995: 17 tot en met 22 juli 1995 

Op maandag 17 juli opent Trouw met ‘Militaire top Westen zint op actie.’ De militaire leiders 

willen zich, aldus het bericht in Trouw, richten op de bescherming van Sarajevo en Goražde. 

Voor de enclave Zepa, naast Srebrenica en Goražde het derde veilige gebied in Oost-Bosnië, 

is het al te laat, de Bosnische Serven zijn deze enclave tot op een kilometer genaderd. De val 

van Zepa lijkt daarmee een kwestie van tijd, aldus de krant, zeker nu Karadžić heeft laten 

weten uit te zijn op de verovering van alle enclaves. ‘Hij zei het idee van de “veilige havens” 

voor Moslims vanaf het begin af aan slecht te hebben gevonden. Wij bezitten dit land al 

eeuwenlang. Waarom enclaves in een perfect gevormde staat?’, schrijft Trouw, de Bosnisch-

Servische leider citerend.  

 

In Trouw en NRC Handelsblad verschijnen maandag 17 juli berichten dat Bosnisch-Servische 

soldaten zich schuldig gemaakt hebben aan wandaden bij de verovering van Srebrenica. 

Trouw beroept zich op leden van Dutchbat die zeggen getuige geweest te zijn van wandaden. 

Het ministerie van Defensie, aldus het bericht, heeft de militairen een spreekverbod opgelegd 

zolang er nog Nederlandse militairen in Servische handen zijn.  

‘VN missen zeker 10.000 inwoners van Srebrenica’, meldt NRC Handelsblad over de 

gebeurtenissen. De hulporganisaties van de VN maken zich ernstig zorgen over het lot van de 

naar schatting 6000 apart gehouden mannen. Vluchtelingen melden verder dat meisjes door 

de Serven, verkleed in gestolen uniformen van de Nederlandse blauwhelmen, uit de menigte 

geplukt zijn om hen na gedane zaken met doorgesneden keel in een maïsveld te dumpen.  

 

In De Telegraaf komen Nederlandse soldaten aan het woord die na vijf dagen gevangenschap 

door de Bosnische Serven vrijgelaten zijn. Ze geven aan over het algemeen redelijk 

behandeld te zijn. Bij hun gevangenneming hebben ze alles moeten inleveren, paspoorten, 

fototoestellen en andere persoonlijke bezittingen inbegrepen. De volgende dag, dinsdag 18 

juli besteedt De Telegraaf opnieuw aandacht aan de ervaringen van Nederlandse 

blauwhelmen die inmiddels in Zagreb aangekomen zijn. ‘Verschrikkingen van gezichten af te 

lezen’, kopt de krant.  
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In NRC Handelsblad verschijnt een artikel waarin vanuit een heel ander perspectief naar de 

gebeurtenissen in Srebrenica gekeken wordt: de krant laat een aantal Bosnische Moslims aan 

het woord onder de kop ‘Bosnië zal het verraad van Nederland nooit vergeten’: 
‘Volgens de Moslimstrijders, die erkennen dat de afwezigheid van hun charismatische leider 

Naser Oric ook heeft bijgedragen aan de ondergang van Srebrenica, is het vooral de lafhartige 

houding van de Nederlanders en meer in het algemeen de VN, die heeft gezorgd voor de val 

van de enclave. Een dokter in Tuzla zegt over de Nederlanders: “Uw meneer Nicolai in 

Sarajevo heeft de luchtaanvallen tegengehouden, want dertig van uw mensen vindt u 

belangrijker dan 30.000 van onze mensen. En voor deze vluchtelingen, die zes dagen op weg 

waren, hebt u niets gedaan. U bent verantwoordelijk voor deze genocide”.’ 

 

Verder komt in NRC Handelsblad de directeur van Artsen zonder Grenzen, Jacques de 

Miliano, aan het woord. Hij heeft gesprekken gevoerd met vluchtelingen die volgens hem de 

meest vreselijke ervaringen hebben opgedaan tijdens hun vlucht uit Srebrenica. 

 

In de Volkskrant wijst minister Voorhoeve kritiek als zou Dutchbat lafhartig opgetreden zijn 

en meegewerkt hebben aan etnische zuiveringen als ‘volkomen onterecht’ van de hand.  
‘Terwijl dertig Nederlandse militairen werden gegijzeld, werd luchtsteun aangevraagd. (...) De 

Serviërs dreigden na een derde actie de gevangen Nederlanders te vermoorden en de stad 

Srebrenica en Potocari met de grond gelijk te maken. Vele honderden, zo niet duizenden 

doden zouden zijn gevallen. Srebrenica zou even snel zijn gevallen, maar dan na een 

afgrijselijk bloedbad.’ 

 

Over de rol van de Nederlandse soldaten bij de aftocht van de burgers, schrijft Voorhoeve: 

‘De commandant van Dutchbat, luitenant-kolonel Karremans heeft juist geweigerd mee te 

werken aan de soort deportaties waarvan de heer Wigbold hem beschuldigt. Op elk konvooi 

met vluchtelingen zijn Nederlandse militairen meegestuurd om te kunnen vaststellen dat de 

mensen veilig werden afgeleverd. (...) Zij hebben alles gedaan dat menselijkerwijs mogelijk 

was en zelfs meer dan dat.’ (Voorhoeve, de Volkskrant, 18 juli 1995). 

 

‘Serven laten Moslims uit Zepa niet gaan’, kopt de Volkskrant woensdag 19 juli. Het enkele 

dagen eerder door Nederland ontwikkelde en door de EU onderschreven evacuatieplan voor 

Zepa, is daarmee in een klap achterhaald. Verder meldt de krant dat Engeland probeert 

Frankrijk af te houden van militair ingrijpen in Bosnië. De situatie is dermate verslechterd dat 
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volgens de Engelse premier Major algehele terugtrekking van de troepen eerder moet worden 

overwogen dan militair ingrijpen.  

 

Diezelfde dag leidt een uitspraak van minister Pronk tot heftige reacties. Na afloop van een 

bezoek aan Bosnië zegt hij op een persconferentie dat de Bosnische Serven zich schuldig 

hebben gemaakt aan genocide. Een uitspraak die politiek zeer gevoelig ligt: militaire 

vakbonden en sommige politici vinden dat Pronk daarmee de levens van de 307 Dutchbatters 

die nog op de basis Potocari vlakbij Srebrenica verblijven, nodeloos in gevaar brengt 

(‘Tweede Kamer furieus over uitspraken Pronk’, De Telegraaf, 20 juli 1995). 

 

‘Hernieuwde strijd om enclave Zepa’, kopt De Telegraaf, vrijdag 21 juli 1995. 

Onderhandelingen tussen de Bosnische regering en de Bosnische Serven zijn mislukt, de 

evacuatieplannen zijn voorlopig weer van tafel, de kanonnen bulderen weer. De vraag wat 

zich precies heeft afgespeeld in Srebrenica blijft de gemoederen bezighouden. NRC 

Handelsblad publiceert een selectie uit de verhalen van ooggetuigen, door westerse 

journalisten de afgelopen dagen opgetekend uit de mond van vluchtelingen. ‘Zonder het 

stempel “officieel”’, schrijft de krant, ‘verkeren de mensonterende verhalen van de 

vluchtelingen over moord, verminking en verkrachting in het schemergebied tussen gerucht 

en feit’ (Hooghiemstra en Kerres, NRC Handelsblad, 21 juli 1995). De krant citeert VN-

gezant Akashi, die zegt ‘niet op de hoogte te zijn’ van een volkerenmoord in de enclaves.  

Voor de Nederlandse soldaten lijkt het einde van de beproeving in zicht: ‘Blauwhelmen 

mogen vandaag huiswaarts’, bericht De Telegraaf op 21 juli 1995.  

 

Op het diplomatieke toneel wordt inmiddels intensief overleg gepleegd over de vraag wat de 

volgende stappen van de internationale gemeenschap kunnen en moeten zijn. De enclaves 

Srebrenica en Zepa zijn gevallen, de enclave Goražde staat op het punt te vallen, het beleg 

van Sarajevo duurt onverminderd voort. De Contactgroep voor Joegoslavië komt bijeen in 

Londen: blijven, vertrekken en wapenembargo opheffen, Goražde vanuit de lucht verdedigen 

– de Volkskrant loopt alle opties nog eens na (Bleich, de Volkskrant, 21 juli 1995). In alle 

kranten is de volgende dag een onverholen cynische ondertoon te beluisteren: de 

Contactgroep is het niet eens geworden over een krachtig optreden en blijft een afwachtende 

houding aannemen. ‘Holle woorden’ is de korte kwalificatie in het (hoofd)redactionele 

commentaar van de Volkskrant.  
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Opnieuw verschijnen er verhalen van ooggetuigen die verklaren dat Moslims massaal zijn 

geëxecuteerd. De getuigenissen komen van Servische burgers die ook zeggen vrachtwagens 

vol lijken te hebben gezien. Andere getuigen gaan nog een stapje verder: enkele Bosnische 

Serven vertellen hoe ze duizenden Moslims hebben koud gemaakt (Trouw, 22 juli 1995). Nu 

alle Nederlandse militairen in veiligheid zijn, neemt ook minister van Defensie Voorhoeve 

het woord ‘genocide’ in de mond.  

‘Ik heb drie jaar geleden al gesproken over volkerenmoord in ex-Joegoslavië. Genocide is de 

vernietiging van groepen mensen. Dat is het patroon in Bosnië, en dat zagen we ook bij de 

verdrijving van Moslims uit Srebrenica’, 

 zo citeert de krant de minister van Defensie (Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij 

Srebrenica, Trouw, 22 juli 1995). 

 

1.2.7.3 Het nieuws in juli 1995: 24 tot en met 31 juli 

In de laatste week van juli trekken met name uitspraken van de commandant van Dutchbat, 

overste Karremans, over de val van Srebrenica veel aandacht. Zaterdag 22 juli komen de 

laatste Nederlandse blauwhelmen veilig in Zagreb aan waar ze worden verwelkomd door 

onder meer prins Willem-Alexander, premier Kok, minister van Defensie Voorhoeve en 

luitenant-generaal Couzy. In Zagreb tekenen twee journalisten uit de mond van de 

Dutchbatters de eerste verhalen op over wat zich afgespeeld heeft in Srebrenica. Een telkens 

terugkerend thema in de verhalen dient als kop boven een artikel in NRC Handelsblad: 

‘Serven zijn voor Dutchbatters nu de “good guys”’. De krant citeert onder meer luitenant-

generaal Couzy, die zegt dat binnen het bataljon de euforische opvatting bestaat dat de Serven 

de good guys zijn, de Moslims zijn niet te vertrouwen: 

‘Als we in de enclave patrouille liepen, werd er door de Moslims vuur van de Serviërs 

uitgelokt. Zij schoten over ons heen en wilden daarmee bereiken dat de Serviërs een van ons 

zouden raken, zodat zij voor de buitenwereld weer de zwartepiet toegespeeld zouden krijgen’, 

aldus een van de soldaten.  

Op een persconferentie in Zagreb laat overste Karremans zich wat terughoudender uit. ‘Je 

kunt in deze oorlog niet spreken over good guys en bad guys’, verklaart hij. In combinatie 

met zijn waarderende woorden aan het adres van generaal Mladic – ‘een kundig strateeg’ – 

leidt dat tot veel negatieve reacties in Nederlandse media. In een (hoofd)redactioneel 

commentaar oordeelt  de Volkskrant bijvoorbeeld dat overste Karremans zich met deze 

uitspraken belachelijk heeft gemaakt. Verder schrijft de krant dat de leiding van Dutchbat en 

van de Nederlandse landmacht de indruk hebben willen wekken dat het waarschijnlijk 
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allemaal nogal meevalt. Die houding neemt de krant hen niet in dank af: ‘Valse 

geruststellingen zijn wel het allerlaatste waarop wij en de mensen in Bosnië zitten te wachten’ 

(de Volkskrant, 24 juli 1995). 

 

De Telegraaf meldt de volgende dag dat de officieren hun commandant blijven steunen, 

ondanks de kritiek die deze laatste bij terugkeer in Nederland heeft gekregen. In een (hoofd) 

redactioneel commentaar wordt dezelfde positie betrokken: het valt Karremans niet te 

verwijten dat hij deze uitspraken heeft gedaan, gezien de omstandigheden waaronder hij ze 

deed (De Telegraaf, 25 juli 1995).  

 

Diezelfde dag wordt bekend dat het Joegoslavië-tribunaal officieel een aanklacht wegens 

genocide heeft ingediend tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadžić en de 

bevelhebber van zijn troepen Ratko Mladic. Een aanklacht die meteen een prangende vraag 

oproept: ‘Kunnen de VN het zich in moreel opzicht veroorloven om überhaupt te gaan 

onderhandelen met mensen die door dezelfde VN zijn aangeklaagd wegens 

oorlogsmisdaden?’ (Veraart, de Volkskrant, 27 juli 1995). 

 

de Volkskrant weet een dag later te melden dat er in de ‘bunker’ van het ministerie van 

Defensie op 11 juli, de dag dat Srebrenica viel, een hevige discussie is geweest tussen 

minister Pronk aan de ene kant en premier Kok en minister Voorhoeve aan de andere kant. 

Pronk pleitte ervoor dat de Nederlandse militairen alle denkbare risico’s zouden nemen om de 

Moslimbevolking te redden, Kok en Voorhoeve waren van mening dat hulp moest worden 

geboden waar dat kon, maar dat die hulp niet ten koste van de eigen veiligheid van de 

blauwhelmen mocht gaan. Zich beroepend op een geheim VN-document – een rapport van 

kolonel Brantz aan het Defensie Crisisbeheersings Centrum – schrijft Hoedemans verder dat 

‘Karremans in zijn onderhandelingen met Mladic akkoord is gegaan met een zogenoemde 

debrief van mannelijke Moslims tussen zeventien en zestig jaar. Karremans deed dit om de 

Nederlandse blauwhelmen uit Srebrenica los te krijgen. Wat in ambtelijk militair jargon sec 

als debrief is genoteerd, is volgens de ministers Voorhoeve en Pronk vrijwel zeker uitgemond 

in genocide’ (de Volkskrant, 26 juli 1995). 

 

De vraag waarom luchtacties ter verdediging van Srebrenica uitgebleven zijn, blijft 

vooralsnog onbeantwoord. Trouw meldt op 27 juli dat de VN ruimte geeft voor luchtacties. 

Bij monde van secretaris-generaal Boutros Ghali laat de VN weten het bevel over 
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luchtaanvallen over te dragen aan de Franse generaal Janvier. Die is niet langer verplicht de 

afgezant van de VN, Akashi, te consulteren over de inzet van het luchtwapen. In een terugblik 

van de Nederlandse stafofficier De 

Jonge komt het punt van luchtaanvallen ook aan de orde. De Jonge concludeert in NRC 

Handelsblad dat de aanval op Srebrenica voor de VN onverwacht kwam. Hij onderschrijft de 

eerder geuite opvatting dat de VN tot op het laatste moment ervan uit gegaan is dat het 

generaal Mladic niet om de verovering van geheel Srebrenica ging, maar slechts om een deel 

van de enclave. Over het uitblijven van de luchtaanvallen op maandagavond 10 juli schrijft de 

krant: 
‘Opperbevelhebber Janvier wees uiteindelijk close air support af (...). De Franse generaal 

legde daarbij advies van stafleden die wel voor luchtaanvallen voelden, naast zich neer. Tot 

die groep behoorde ook de Nederlander. De Jonge: “Mijn verhaal was: Generaal Janvier, u 

heeft zondagavond een ultimatum gesteld. U verliest uw credibility wanneer u nu niet alsnog 

close air support er tegenaan gooit (...). Als je je geloofwaardigheid bij generaal Mladic niet 

wilt verliezen, moet je tot actie overgaan”’ (NRC Handelsblad, 27 juli 1995).   

 

Karremans’ uitspraken op de persconferentie zondag 23 juli in Zagreb, blijven voor politieke 

onrust zorgen. Voorhoeve schrijft een brief aan de Tweede Kamer over de gang van zaken 

rond de val van Srebrenica. Op een persconferentie naar aanleiding van deze brief, ontploft de 

minister bij de ‘verkeerde vraag’, zoals Trouw formuleert. De minister laat weten pal achter 

de commandant van Dutchbat te staan en benadrukt dat er geen andere mogelijkheid was om 

de ramp te voorkomen: 
‘Er was hier sprake van een humanitaire ramp. We moeten goed in de gaten houden waar de 

oorzaak ligt. Die ligt bij de waanzinnige etnische politiek van de Serviërs. Niet bij het falen 

van deze of gene Nederlandse militair’ (Trouw, 28 juli 1995). 

 

Diezelfde dag schrijft NRC Handelsblad ‘Dutchbat kon niet toezien op wegvoeren van 

vluchtelingen’ (NRC Handelsblad, 28 juli 1995). Waarmee de twijfels over het Nederlandse 

optreden en over de rol van commandant Karremans blijven knagen.  

 

Op zaterdag 29 juli maken alle dagbladen melding van het mislukken van een fotorolletje van 

een Dutchbatter waarop wellicht bewijzen zouden staan van moorden gepleegd door de 

Bosnische Serven. Het is niet meer dan eenkoloms berichtje. 
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2 De berichtgeving over Joegoslavië van januari tot augustus 1995: een eerste analyse 

 

2.1 Inleiding 

 

Omvang en aard van de berichtgeving over de verwikkelingen in voormalig Joegoslavië staan 

centraal in dit hoofdstuk. In een zin samengevat: welke krant heeft in welke nieuwsvorm 

hoeveel geschreven in welke periode over welke thema’s?  

 

2.2 Omvang berichtgeving over Joegoslavië uitgesplitst per week 

 

Van 1 januari tot en met 31 juli 1995 hebben de onderzochte dagbladen in totaal 1683 

artikelen gewijd aan voormalig Joegoslavië. Die artikelen bevatten in totaal 32.304 uitspraken 

over het conflict in voormalig Joegoslavië. Evenals gedurende 1993 is het onderwerp 

‘Joegoslavië’ in de onderzochte periode in 1995 geen week uit het nieuws (zie grafiek 2.1).  

 
Figuur 2.1 Aantal uitspraken per week 
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Toch wijkt het patroon in de belangstelling van de dagbladen voor de verwikkelingen in 

voormalig Joegoslavië nogal af van wat we in 1993 gezien hebben. Tot en met week 17 (24 
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tot en met 29 april) is sprake van een sluimerende belangstelling van de dagbladen voor 

Joegoslavië. In week 18, de eerste week van mei, zorgt het einde van het bestand dat sinds 

januari officieel geldt voor een eerste opleving in de media-aandacht. Een paar weken later 

(week 22, eind mei/begin juni) zien we een eerste piek in de media-aandacht, als uitvloeisel 

van de gijzeling van enkele honderden VN’ers door Bosnische Serven. De echte piek valt in 

de weken 28 (val van Srebrenica), 29 en 30. De sterke terugval in week 31 is bedrog: die 

‘week’ telt slechts één dag, te weten 31 juli 1995. Opmerkelijk is wel de verhoudingsgewijs 

geringe en ook van week tot week dalende media-aandacht in de weken voorafgaand aan de 

val van Srebrenica. Een patroon dat voedsel geeft aan de veronderstelling dat voormalig 

Joegoslavië in 1995 pas echt nieuws wordt als de vijandelijkheden zich niet langer beperken 

tot de strijdende partijen onderling, maar ook VN-soldaten direct bloot staan aan 

levensbedreigende situaties.  

 
Tabel 2.1 Totaal aantal artikelen en uitspraken over Joegoslavië per maand 

 Aantal artikelen  Aantal uitspraken 
Periode  N In %* N In %* 
Januari 1995  107   6,4  2031   6,3 
Februari 1995  105   6,2  1929   6,0 
Maart 1995  124   7,4  2669   8,3 
April 1995  108   6,4  2033   6,3 
Mei 1995  296  17,6  6258  19,4 
Juni 1995  311  18,5  5665  17,5 
Juli 1995  632  37,6 11818  36,6 
Totaal 1683 100,0 32304 100,0 

*in percentage van totaal aantal artikelen/uitspraken 
 

Het is duidelijk dat het aantal artikelen en uitspraken in de eerste vier maanden aanzienlijk 

lager ligt dan in de maanden die volgen. Het nieuws ‘kabbelt voort’ met ruim 100 artikelen 

per maand. De maanden januari tot en met april zijn gezamenlijk goed voor iets meer dan een 

kwart van de het aantal artikelen (26,4 procent) en uitspraken (28,8 procent). In mei en juni 

zien we op maandbasis bijna drie keer zo veel aandacht voor Joegoslavië als in de maanden 

tot en met april (artikelen en uitspraken beide ruim 36 procent). Week 22 (29 mei tot en met 3 

juni, het begin van de gijzelingen) levert 145 artikelen en 2951 uitspraken op. De maand juli 

ten slotte spant duidelijk de kroon: 632 artikelen en bijna 12.000 uitspraken. De meeste 

artikelen verschijnen overigens niet in de week dat Srebrenica valt, maar in de 

daaropvolgende week (zie tabel 2.2). 

 
Tabel 2.2 Aantal artikelen over voormalig Joegoslavië gedurende de maand juli 1995 
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Periode Aantal artikelen Gemiddeld per 
werkdag 

 3 tot en met 8 juli  46  7,7 
10 tot en met 15 juli 196 32,7 
17 tot en met 22 juli 203 33,9 
24 tot en met 29 juli 178 29,7 
31 juli  10 10,0 

 

 

2.3 Omvang berichtgeving over Joegoslavië uitgesplitst naar dagblad 

 

De 1683 artikelen over voormalig Joegoslavië zijn verschenen in vier dagbladen: de 

Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en De Telegraaf. De Volkskrant en NRC Handelsblad 

ontlopen elkaar niet of nauwelijks in aandacht voor Joegoslavië; waar de een iets meer 

artikelen heeft, heeft de ander iets meer uitspraken. De Telegraaf heeft duidelijk de minste 

aandacht voor voormalig Joegoslavië, met name in termen van het aantal uitspraken. Trouw 

neemt een tussenpositie in: iets meer artikelen dan De Telegraaf, duidelijk meer uitspraken. 

Alles bij elkaar zijn de verschillen tussen de vier dagbladen kleiner dan in 1993.  
 

Tabel 2.3 Totaal aantal artikelen en uitspraken over Joegoslavië per dagblad  

 Aantal artikelen Aantal uitspraken 
Dagblad N In %* N In %* Gem.** 
de Volkskrant 494 29,4 9487 29,3 19,2 
NRC Handelsblad 485 28,8 9519 29,4 19,6 
Trouw 361 21,4 7762 24,0 21,5 
De Telegraaf 343 20,4 5635 17,4 16,4 
Totaal 1683 100,0 32304 100,0 19,2 

*   in percentages van totaal aantal artikelen/uitspraken. 
**  gemiddeld aantal uitspraken per artikel 
 
Zowel Trouw als De Telegraaf besteden verhoudingsgewijs wat meer aandacht aan nieuws uit 

en over voormalig Joegoslavië dan in 1993. De meest waarschijnlijke verklaring is dat het 

nieuws rond voormalig Joegoslavië in 1995 als uitvloeisel van de val van Srebrenica een wat 

sterker Nederlands karakter heeft dan in 1993. In laatstgenoemd jaar nemen berichten en 

artikelen over diplomatiek overleg en vredesplannen een veel prominentere plaats in dan in 

1995. De Telegraaf en Trouw hebben wat meer oog voor ‘Nederlandse issues’, de Volkskrant 

en NRC Handelsblad voor de diplomatieke manoeuvres. De artikelen bevatten in 1995 iets 

meer uitspraken: 1993 gemiddeld 17,9, in 1995 19,2. De verschillen tussen de dagbladen 

blijven op dit punt vrijwel hetzelfde. Artikelen in Trouw bevatten gemiddeld de meeste 

uitspraken, die in De Telegraaf duidelijk de minste (21,5 respectievelijk 16,4).  
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Omvang berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst naar periode en dagblad 

Per periode en per dagblad zijn er (aanzienlijke) verschillen in aandacht voor de 

verwikkelingen in en rond voormalig Joegoslavië. Combineren we beide invalshoeken, dan 

kunnen we vaststellen dat er per periode enkele opmerkelijke verschillen tussen de vier 

dagbladen zijn in aandacht voor Joegoslavië. We onderscheiden in onderstaande tabel drie 

perioden van ongelijke omvang: januari tot en met april 1995 (sluimerende belangstelling), 

mei en juni 1995 (oplevende belangstelling) en juli 1995.  

 
Tabel 2.4 Omvang van de berichtgeving in aantal uitspraken, uitgesplitst naar periode en dagblad 

 Januari tot en met 
april 1995 

Mei/juni 
1995 

Juli 1995 

 N In % * N In % * N In % * 
de Volkskrant 2848 30,0 3513 37,0 3126 33,0 
NRC Handelsblad 2897 30,4 3546 37,3 3076 32,3 
Trouw 1684 21,7 2558 33,0 3520 45,3 
De Telegraaf 1233 21,9 2306 40,9 2096 37,2 

*  in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
 

Voor de Volkskrant en NRC Handelsblad geldt dat ze gedurende alle perioden nagenoeg 

evenveel aandacht aan het conflict besteden, de verschillen bewegen zich binnen vrij smalle 

marges. Trouw en De Telegraaf geven een ander beeld te zien: in de eerste maanden van 1995 

kan bij deze kranten met recht gesproken worden van een wat ‘sluimerende belangstelling’ 

voor voormalig Joegoslavië. In de maanden mei/juni loopt het verschil met de Volkskrant en 

NRC Handelsblad in absolute zin terug, in juli besteedt Trouw in absolute zin meer aandacht 

aan Joegoslavië dan de andere dagbladen. Uitgaande van de totale aandacht per dagblad voor 

Joegoslavië, besteden de Volkskrant, NRC Handelsblad en De Telegraaf in de maanden mei 

en juni (gijzelaarscrisis) de meeste aandacht aan Joegoslavië, Trouw spant de kroon in de 

maand juli.  

 

De vier dagbladen verschillen niet alleen in de omvang maar ook in de aard van de aandacht 

voor Joegoslavië. Het gaat daarbij om de vorm waarin het nieuws over Joegoslavië gebracht 

wordt. We onderscheiden in het onderzoek vier nieuwsvormen:  

• nieuwsberichten  

artikelen waarin de ‘feiten’ worden weergeven: informatie over oorlogshandelingen  ter plekke 

en/of over het verloop van gesprekken om het conflict vreedzaam te beëindigen; 
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• achtergrondverhalen en nieuwsanalyses 

artikelen geschreven door eigen redacteuren of door externe deskundigen ter duiding van de 

gebeurtenissen; ook columns zijn in deze categorie gecodeerd;  

• (hoofd)redactionele commentaren 

op een vaste plaats verschijnende en als commentaar herkenbare artikelen waarin de krant als 

zodanig een standpunt inneemt; 

• achtergrondartikelen/interviews  

artikelen waarin direct bij het conflict betrokkenen aan het woord gelaten worden.  

 

In 1995 is het aantal analyses van externe deskundigen en het aantal columns dat gewijd 

wordt aan Joegoslavië, aanzienlijk geringer dan in 1993. Eén van de vaste columnisten die 

zich in 1993 met enige regelmaat in de discussies over Joegoslavië mengde, draagt zelf een 

verklaring aan.  In NRC Handelsblad van 14 juli 1995 vraagt Heldring zich af waarom hij niet 

meer heeft geschreven over Joegoslavië om op die manier tenminste iets te doen: 

‘Wanneer ik dat bij mijzelf naga, dan is dat naast andere motieven, vooral een gevoel van 

machteloosheid. Daar schrijf je niet graag over. In ieder geval: daar telkens lucht aan te geven 

gaat vervelen, zo niet ergeren.’ (Heldring, NRC Handelsblad, 14 juli 1995) 

 
Tabel 2.5 Aantal uitspraken, uitgesplitst naar soort artikel waaruit ze afkomstig zijn en naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Vorm N In %* N In %* N In %* N In % N In %** 
Nieuwsbericht 6135 64,7 6915 72,6 4616 59,5 4942 87,8 22.61

3 
69,8 

Achtergrond 
  redacteur 

 
2301 

 
24,3 

 
1652 

 
17,4 

 
2066 

 
26,6 

 
407 

 
7,2 

 
6425 

 
19,8 

(Hoofd)redactio- 
  neel commen- 
  taar 

 
521 

 
5,5 

 
323 

 
2,4 

 
303 

 
3,9 

 
147 

 
2,6 

 
1294 

 
4,0 

Achtergrond met 
  betrokkenen 

 
530 

 
5,6 

 
629 

 
6,6 

 
777 

 
10,0 

 
134 

 
2,4 

 
2070 

 
6,4 

Totaal 9487 100,0 9519 100,0 7762 100,0 5635 100,0 32.40
3 

100,0 

*  in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken  

 

 

Bijna 70 procent van de uitspraken over Joegoslavië is afkomstig uit de categorie 

‘nieuwsberichten’, achtergrondartikelen geschreven door eigen redacteuren of externe 

deskundigen en columns zijn goed voor bijna twintig procent. (Hoofd)redactionele 

commentaren (vier procent) en ‘achtergrond met betrokkenen’ (ruim zes procent) genereren 

de rest van de uitspraken. De laatste categorie heeft, zeker in 1995, een sterk human interest 
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karakter: de nadruk ligt op de ervaringen en persoonlijke verhalen van militairen direct 

betrokken bij de gebeurtenissen in Joegoslavië.  

De verschillen tussen de dagbladen zijn aanzienlijk. Zo bestaat de berichtgeving van De 

Telegraaf voor bijna 90 procent uit nieuwsberichten, in Trouw is dat bijna 60 procent. Ruim 

een kwart van de relevante uitspraken in deze krant is afkomstig uit achtergrondartikelen, iets 

meer dan in de Volkskrant, duidelijk meer dan in NRC Handelsblad en verhoudingsgewijs 

bijna vier keer zo veel als in De Telegraaf. 

In de categorie ‘nieuwsbericht’ is het gemiddeld aantal uitspraken per artikel aanzienlijk lager 

dan in achtergrondverhalen en analyses geschreven door eigen redacteuren of externe 

deskundigen (17,9 respectievelijk 25,2). Vandaar het relatief lage aantal uitspraken per artikel 

dat we voor De Telegraaf signaleren. 

 

Vergeleken met 1993 zijn de verschuivingen over het geheel genomen gering, per dagblad in 

een enkel geval opmerkelijk groot (zie tabel 2.6). Het aantal uitspraken afkomstig uit de 

categorie ‘achtergrond redacteuren, externe deskundigen en columns’ in NRC Handelsblad is 

aanzienlijk lager dan in 1993, kennelijk is Heldring niet de enige onder de eigen redacteuren, 

externe deskundigen en columnisten die tekenen van Joegoslavië-moeheid vertoont. In de 

Volkskrant is een omgekeerde beweging zichtbaar, zij het in minder sterke mate. In Trouw is 

in 1995 een opmerkelijk hoger percentage uitspraken afkomstig uit de categorie ‘achtergrond 

met betrokkenen’, het aandeel van ‘nieuwsberichten’ loopt navenant terug.  

 
Tabel 2.6 Aantal uitspraken naar soort artikel waaruit ze afkomstig zijn en naar dagblad in 1993 en 1995 (in %)  
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Vorm 1993 1995  1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 
Nieuwsbericht 71,8 64,7 65,1 72,6 66,0 59,5 87,5 87,8 70,9 69,8 
Achtergrond  
  redacteur 

 
19,0 

 
24,3 

 
27,1 

 
17,4 

 
27,8 

 
26,6 

 
8,5 

 
7,2 

 
21,8 

 
19,8 

(Hoofd)redactio-  
  neel commen- 
  taar 

 
3,1 

 
5,5 

 
2,6 

 
2,4 

 
3,7 

 
3,9 

 
1,8 

 
  2,6 

 
2,9 

 
4,0 

Achtergrond met  
  betrokkenen 

 
6,1 

 
5,6 

 
5,1 

 
6,6 

 
2,5 

 
10,0 

 
2,1 

 
2,4 

 
4,4 

 
6,4 

 

Belang dat aan artikelen wordt gehecht 

Het belang dat aan het gepresenteerde nieuws wordt gehecht, valt af te leiden uit drie 

indicatoren: de plaats van het artikel in de krant, de plaats van het artikel op een pagina en de 

omvang van het artikel (de breedte van de kop): een artikel op de voorpagina bevat ‘groter 

nieuws’ dan een artikel op pagina 23 en hetzelfde geldt voor ‘boven de vouw’/‘onder de 
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vouw’ en ‘groot’/‘klein’ artikel. In dit onderzoek is alleen de omvang van het artikel als 

indicator gebruikt. Om precies te zijn: als indicator voor de omvang van artikelen hebben we 

de breedte van de kop gemeten in kolommen gebruikt. Om technische redenen was het niet 

mogelijk paginanummer en plaats op de pagina van de artikelen mee te laten wegen.  

 
Tabel 2.7 Een indicatie voor het belang van artikelen: de breedte van de koppen  
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Breedte  N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
1 kolom 1305 13,8 1235 13,0 802 10,3 813 14,4 4155 12,8 
2 kolommen 3502 36,9 3549 37,3 1984 25,6 1383 24,5 10.41

8 
32,2 

3 kolommen 2051 21,6 2188 23,0 2088 26,9 1202 21,3 7529 23,2 
4 kolommen 877 9,2 879 9,2 1160 14,9 522 9,3 3438 10,6 
5 kolommen 876 9,2 735 7,7 968 12,5 1384 24,6 3963 12,2 
6 kolommen 547 6,8 528 5,5 498 6,4 142 2,5 1815 5,6 
7 kolommen 205 2,2 109 1,1 171 2,2 27 0,5 512 1,6 
8 kolommen 24 0,3 296 3,1 91 1,2 162 2,9 573 1,8 
Totaal 9487 100,0 9519 100,0 7762 100,0 5635 100,0 32.40

3 
100,0 

*  in percentages van totaal aantal uitspraken per krant 
** in percentages van totaal aantal uitspraken  
 

Gemiddeld beslaat een artikel 3,1 kolom. Dat is iets minder dan in 1993, toen het gemiddelde 

uitkwam op 3,3 kolom. Het meeste nieuws (ruim 55 procent) wordt gepresenteerd in artikelen 

van 2 of 3 kolommen. De Volkskrant en NRC Handelsblad volgen nagenoeg hetzelfde 

patroon wat betreft de presentatie van de artikelen. Het aantal artikelen neemt af naarmate de 

breedte toeneemt. NRC Handelsblad echter heeft de meeste uitspraken in artikelen met de 

maximale breedte (3,1 procent) van alle dagbladen. De verdeling van de artikelen is het meest 

gelijkmatig in Trouw. Het aantal grote artikelen neemt minder snel af dan in de Volkskrant en 

NRC Handelsblad. De Telegraaf presenteert opvallend veel nieuws in artikelen van vijf 

kolommen breed. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de opmaak van de krant. 

Vaak worden artikelen gepresenteerd met brede koppen terwijl het tekstgedeelte van de 

artikelen slechts een of twee kolommen beslaat. In de andere dagbladen is het verschil tussen 

kop en tekst veel geringer. Met uitzondering van Trouw is het percentage dominante koppen 

(zeven of meer kolommen) in 1995 gedaald: in de Volkskrant van 3,3 naar 2,5 procent, in 

NRC Handelsblad van 5,9 naar 4,2 procent, in De Telegraaf van 3,4 naar 2,1 procent. In 

Trouw steeg het percentage dominante koppen van 2,9 naar 3,4 procent. In samenhang met 

het gegeven dat het een verhoudingsgewijs groot deel van deze dominante koppen aan te 

treffen is in de berichtgeving over de maand juli (17 van 36, 47 procent), onderstreept dit de 

conclusie dat Nederlandse kranten aan nieuws over Joegoslavië in 1995 veel minder belang 

hechtten dan in 1993, althans tot juli 1995.   
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2.4 Betrokkenen in het nieuws  

 

Betrokkenen bij het conflict kunnen op verschillende manieren in de berichtgeving 

voorkomen. We maken onderscheid tussen drie verschijningswijzen:  

• betrokkenen worden vermeld als bron van nieuws over het conflict in Joegoslavië; 

• betrokkenen worden vermeld als daadwerkelijk handelende persoon of instelling (actor) in het 

conflict; 

• betrokkenen worden vermeld als onderwerp waartegen een actie of een mening is gericht. 

  

Behalve op het punt van verschijningswijze maken we ten aanzien van betrokkenen nog 

onderscheid naar geografische herkomst. Bijna tweehonderd verschillende personen, 

instellingen en organisaties zijn blijkens de berichtgeving in de loop van 1995 betrokken bij 

het conflict in en rond Joegoslavië. We onderscheiden drie hoofdcategorieën, te weten 

interne, externe en Nederlandse betrokkenen: 

• interne betrokkenen  

personen of instellingen afkomstig uit dan wel gevestigd in (voormalig) Joegoslavië; 

• externe betrokkenen 

personen of instellingen niet Nederland vertegenwoordigend (politieke, militaire en diplomatieke 

vertegenwoordigers van internationale en supranationale instellingen en van andere landen dan 

Nederland, alsmede woordvoerders van overige organisaties); 

• Nederlandse betrokkenen  

personen of instellingen uit politieke, militaire, diplomatieke en kerkelijke kring, alsmede   

(zegslieden van) vredesorganisaties uit Nederland.  

 

2.4.1 Betrokkenen vermeld als bron van nieuws over Joegoslavië  

In totaal is bij 11.470 uitspraken in het onderzoek een bron gedefinieerd. Naast betrokkenen 

kunnen ook onderwerpen als bron dienen, zoals ‘vredesvoorstellen’. In 1995 worden met 

name de externe betrokkenen in de berichtgeving genoemd als bron van het nieuws (4948, 

46,1 procent; 1993: 56,4 procent) gevolgd door de Nederlandse betrokkenen (3015, 28,0 

procent; 1993: 11,2 procent) en interne betrokkenen (2767, 25,7 procent; 1993: 32,4 procent). 

In vergelijking met 1993 worden vooral de Nederlandse actoren veel vaker als bron vermeld, 

terwijl zowel externe als interne betrokkenen aanzienlijk minder vaak genoemd worden. 
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Opvallend is verder dat naast deze betrokken partijen ‘de pers’ veelvuldig als bron van het 

nieuws wordt weergegeven, evenals het Oorlogstribunaal. Deze laatste instelling hebben we, 

vanwege de bijzondere rol in het conflict, niet geschaard onder de externe betrokkenen. Het 

meest opmerkelijke verschil tussen de vier dagbladen: Trouw en De Telegraaf gebruiken 

(aanzienlijk) vaker dan de Volkskrant en NRC Handelsblad Nederlandse betrokkenen als 

bron.  

 
Tabel 2.8 Partijen vermeld als bron uitgesplitst naar type betrokkenen en naar dagblad 
Herkomst 
  actor 

de Volkskrant NRC handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In%* N In%* N In%* N In%* N In%** 

Intern 741 25,6 919 27,4 678 26,1 429 22,9 2767 25,8 
Extern 1416 48,8 1616 48,1 1133 43,6 783 41,8 4948 46,1 
Nederland 743 25,6 824 24,5 786 30,3 662 35,3 3015 28,1 
Totaal 2900 100,0 3359 100,0 2597 100,0 1874 100,0 10.730 100,0 
*  in percentages van totaal aantal vermelde bronnen per dagblad 
** in percentages van totaal aantal vermelde bronnen  
 

2.4.2 Betrokkenen vermeld als daadwerkelijk handelende personen in het conflict  

In totaal zijn van januari tot en met juli 1995 in de vier dagbladen 22.547 uitspraken terug te 

vinden waarin een betrokken partij voorkomt als daadwerkelijk handelende persoon of 

instelling (actor). De partijen kunnen op verschillende manieren als actor in het nieuws 

komen: wanneer zij een mening verkondingen (‘Senaat van VS stemt voor opheffing 

wapenembargo’ (De Telegraaf, 27 juli 1995)), maar ook wanneer zij een (oorlogs)handeling 

verrichten (‘Kroaten veroveren twee steden in Westen Bosnië’ (Trouw, 29 juli 1995)).  

 
Tabel 2.9 Betrokkenen vermeld als actoren in het conflict, uitgesplitst naar herkomst actor en naar periode 
Herkomst 
  actor 

Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
N In % * N In%* N In % * N In %** 

Intern  3889 67,6 3995 47,6 3731 44,4 11.615 51,5 
Extern  1639 28,5 3045 36,3 2791 33,2 7475 33,2 
Nederland 222 3,9 1351 16,1 1884 22,4 3457 15,3 
Totaal 5750 100,0 8391 100,0 8406 100,0 22.547 100,0 
*  in percentages van totaal aantal vermelde actoren per periode 
** in percentages van totaal aantal vermelde actoren 
 

De strijdende partijen in Joegoslavië zelf komen veruit het meest voor als daadwerkelijk 

handelende persoon of instelling: over de hele periode gerekend komen ze in ruim de helft 

van de uitspraken voor. In concreto gaat het dan bijvoorbeeld om het Bosnische 

regeringsleger, de Kroatische regering, het Servische presidium en om individuen als 

Milošević, Karadžić, Mladic en Izetbegović. In de loop van de tijd verschuift de aandacht 

overigens wel: in mei juni is het aandeel van de interne actoren al aanzienlijk gedaald, dat van 
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externe en Nederlandse gestegen. Verdere uitsplitsing laat zien dat de verschuiving van 

interne naar externe en naderhand Nederlandse actoren al vanaf maart 1995 is ingezet. 

Externe actoren komen met vooral in mei/juni verhoudingsgewijs veel voor. De 

gijzelaarscrisis die eind mei 1995 begon, zal daar niet vreemd aan zijn. Nederlandse actoren 

komen het meest voor in juli 1995.   
 

Tabel 2.10 Betrokkenen vermeld als actoren in het conflict, uitgesplitst herkomst actor en naar dagblad 
Herkomst 
  actor 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In%* N In%* N in%* N in%* N in%** 

Intern 3513 53,4 3531 52,9 2947 52,3 1624 44,3 11.615 51,5 
Extern 2236 34,0 2295 34,4 1786 31,7 1158 31,6 7475 33,2 
Nederland 824 12,5 845 12,7 903 16,0 885 24,1 3457 15,3 
Totaal 6573 100,0 6671 100,0 5636 100,0 3667 100,0 22.547 100,0 
*  in percentages van totaal aantal vermelde handelende actoren per dagblad 
** in percentages van totaal aantal vermelde handelende actoren 
 

De verschillen in aandacht voor de onderscheiden actoren tussen de Volkskrant en NRC 

Handelsblad zijn verwaarloosbaar klein. De Telegraaf heeft duidelijk meer oog voor 

Nederlandse en minder oog voor interne actoren. Trouw neemt een tussenpositie in met iets 

meer aandacht voor Nederlandse actoren en iets minder voor externe actoren.  

 

Kijken we per onderscheiden periode en per krant naar de verschillen in aandacht voor de 

actoren, dan is het eerste wat opvalt dat alle kranten dezelfde ontwikkeling laten zien: de 

aandacht voor interne actoren neemt in de loop van de tijd sterk af, die voor externe actoren 

neemt aanvankelijk toe en loopt in juli weer enigszins terug (alleen bij De Telegraaf nog een 

zeer lichte toename), de aandacht voor Nederlandse actoren neemt sterk toe. Het 

grondpatroon is met andere woorden in de vier dagbladen tot op grote hoogte identiek. De 

daling in aandacht voor interne actoren is het sterkst in De Telegraaf (-26,3 procent), het 

minst sterk in NRC Handelsblad waar te nemen (-20,9 procent). De stijging in aandacht voor 

Nederlandse actoren is het sterkst in De Telegraaf (+21,9 procent), het minst sterk in de 

Volkskrant (+13,4 procent). In de fase van ‘sluimerende belangstelling’ (januari/februari) 

besteedt De Telegraaf relatief veruit de meeste aandacht aan Nederlandse actoren (10,6 

procent), Trouw de minste (0,9 procent).  

 

2.4.3 Betrokkenen als onderwerp van gesprek  

Behalve als bron en als handelende actor, kunnen betrokken partijen ook als lijdend voorwerp 

in de berichtgeving voorkomen: als partij tegen wie een uitspraak of (militaire) actie gericht 

is. ‘Tribunaal in Den Haag pakt Karadžić aan’ (Trouw, 25 april 1995) en ‘Serviërs leggen 
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mijnen rond Franse VN-troepen’ (De Telegraaf, 8 april 1995) zijn voorbeelden waarin 

Karadžić respectievelijk Franse VN-troepen als lijdend voorwerp figureren. Een variant doet 

zich voor ingeval een derde een betrokken partij evalueert en daarmee in de rol van lijdend 

voorwerp of onderwerp van gesprek plaatst: ‘Ooggetuige meldt: toch wangedrag van VN-

militairen’ (NRC Handelsblad, 27 juni 1995). Ook bij betrokken partijen als onderwerp van 

gesprek, rangschikken we de gegevens naar periode en naar dagblad.  

 
Tabel 2.11 Partijen als onderwerp van gesprek uitgesplitst naar herkomst partij en naar periode 
Herkomst  
  betrokken partij 

Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
N In % * N In%* N In%* N In%** 

Intern 2254 69,1 2556 51,1 2577 48,2 7387 54,3 
Extern 808 24,8 1692 33,8 1083 20,2 3583 26,3 
Nederland  200 6,1 754 15,1 1689 31,6 2643 19,4 
Totaal 3262 100,0 5002 100,0 5349 100,0 13.613 100,0 
*  in percentages van totaal ‘partijen als onderwerp van gesprek’ per periode 
** in percentages van totaal generaal ‘partijen als onderwerp van gesprek’ 
 

Het grondpatroon komt overeen met dat in tabel 2.9, waar het ging om partijen vermeld als 

actoren in het conflict. Interne actoren domineren de berichtgeving (meer dan de helft van de 

uitspraken heeft betrekking op interne actoren), externe en Nederlandse actoren volgen op 

afstand. In de tijd gezien loopt de aandacht voor interne actoren (sterk) terug, die voor externe 

actoren neemt eerst toe en vervolgens tamelijk sterk af, de aandacht voor Nederlandse actoren 

schiet omhoog.  

  
Tabel 2.12 Partijen als onderwerp van gesprek uitgesplitst naar actor en naar dagblad 
Herkomst 
  actor 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In%* N In%* N In%* N In%* N In%** 

Intern 2134 57,2 2202 56,4 1899 53,4 1152 47,6 7387 54,3 
Extern 1034 27,7 1052 27,0 967 27,2 530 21,9 3583 26,3 
Nederland  563 15,1 648 16,6 693 19,5 739 30,5 2643 19,4 
Totaal 3731 100,0 3902 100,0 3559 100,0 2421 100,0 13.613 100,0 
*  in percentages van totaal aantal partijen als onderwerp van gesprek per dagblad 
** in percentages van totaal aantal partijen als onderwerp van gesprek 
 

De verschillen tussen de dagbladen volgen hetzelfde patroon als bij ‘betrokkene als actor’: 

voor de Volkskrant en NRC Handelsblad geldt dat de verschillen verwaarloosbaar klein zijn, 

De Telegraaf voert verhoudingsgewijs veel vaker dan de overige dagbladen Nederlandse 

actoren op als onderwerp van gesprek: vaker zelfs dan externe actoren (30,5 procent om 21,9 

procent). Ook hier zien we dat deze krant in de berichtgeving sterker dan de anderen zich 

oriënteert op de rol van Nederland in het conflict in voormalig Joegoslavië. Trouw neemt 

opnieuw een tussenpositie in: iets minder aandacht voor interne en iets meer voor 
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Nederlandse actoren dan de Volkskrant en NRC Handelsblad, maar behoorlijk meer voor 

interne en aanzienlijk minder voor Nederlandse actoren dan De Telegraaf. 

 

Kijken we per onderscheiden periode en per krant naar de verschillen in aandacht voor de 

betrokken partijen, dan zien we ook hier dat de dagbladen op een enkele kleine afwijking na 

dezelfde verschuivingen in aandacht laten zien: 

• interne partijen komen in de loop van de tijd aanzienlijk minder voor als onderwerp van gesprek; 

de daling is het scherpst bij Trouw, (van ruim 74 procent naar 46 procent), het minst scherp bij De 

Telegraaf (van 58 procent naar bijna 42 procent); van januari/april op mei/juni is de vermindering 

in aandacht verreweg het grootst (gemiddeld 18,0 procent), van mei/juni op juli zwakt de daling 

aanzienlijk af (gemiddeld 2,9 procent, in NRC Handelsblad is sprake van een kleine toename in de 

aandacht (+2,9 procent);  

• externe partijen vormen in mei/juni vaker onderwerp van gesprek dan in de eerste maanden van 

1995 (stijging gemiddeld 9,0 procent, alleen De Telegraaf laat een kleine daling zien (-2,4 

procent), in juli 1995 daalt de aandacht voor externe partijen in alle dagbladen scherp (daling 

gemiddeld 13,6 procent);  

• de aandacht voor Nederlandse actoren laat een sterk stijgende lijn zien, Nederlandse actoren (van 6 

procent naar ruim 31 procent); de stijging is het sterkst van mei/juni op juli (van 15 procent naar 

ruim 31 procent); in De Telegraaf vormen Nederlandse betrokken partijen in juli 1995 vaker 

onderwerp van gesprek (42,5 procent) dan interne (41,7 procent) en externe actoren (15,9 procent); 

voor de overige kranten geldt dat in juli interne actoren het meest besproken worden (rond de 50 

procent), gevolgd door Nederlandse (rond de 29 procent) en externe actoren (rond de 21 procent).  

 

2.5 Thema’s in het nieuws 

 

De strijd in en om voormalig Joegoslavië is begin 1995 al enkele jaren gaande, het conflict 

spitst zich al vanaf april 1992 toe op Bosnië. Een oplossing is echter nog lang niet in zicht en 

hoewel zowel het aantal actoren als het aantal issues aanzienlijk geringer is dan in 1993, is het 

conflict er nauwelijks overzichtelijker op geworden. Op talloze plaatsen wordt gevochten, op 

ongeveer evenveel locaties gepraat, de coalities wisselen voortdurend en bovendien worden 

aan de onderhandelingstafel en op het strijdtoneel lang niet altijd dezelfde coalities gesloten. 

Kortom: ook voor geïnteresseerde krantenlezers is het volgen van de berichtgeving over 

voormalig Joegoslavië nog steeds verre van eenvoudig. De twee hoofdlijnen uit de 

berichtgeving in 1993 zijn in 1995 onverminderd aanwezig: vechten en praten, oorlog en 
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(diplomatieke) interventie strijden nog steeds om aandacht. De beschrijving van 

oorlogshandelingen vormt een belangrijk deel van de berichtgeving, de consequenties van de 

almaar voortdurende vijandelijkheden voor de burgerbevolking daarbij inbegrepen. De soms 

haast wanhopige pogingen van de internationale gemeenschap om een diplomatieke oplossing 

voor het conflict te vinden, vormen ook in 1995 een constante in de berichtgeving, zij het dat 

nu geen sprake is van min of meer concrete vredesplannen zoals in 1993. In deze paragraaf 

schetsen we een overzicht op hoofdlijnen van de aandacht die dagbladen in 1995 aan een 

thema, te weten de verschillende vormen van interventie, hebben besteed. In de volgende 

hoofdstukken gaan we achteréénvolgens in op de berichtgeving over de gevechten ter plekke, 

het voorkomen van sleutelwoorden, de verschillende vormen van interventie en de 

Nederlandse betrokkenheid.  

 

Een thema in de positie van lijdend voorwerp – onderwerp waarover geschreven wordt – kan 

op drie verschillende manieren in de berichtgeving voorkomen: 

• thema als bron  

als in de dagbladen het plan van de Contactgroep besproken wordt, dan komt het thema  

‘diplomatieke interventie’ als bron voor in de berichtgeving; 

• thema als handeling  

als in de dagbladen de gevolgen van enigerlei vorm van interventie besproken worden, dan komt 

het bijpassende thema (diplomatieke, militaire, humanitaire, volkenrechtelijke interventie) als 

handeling in de berichtgeving voor; 

• thema als opvatting 

een handelende persoon of instelling ventileert een opvatting over een thema.  

 

In alle gevallen is het thema een onderwerp in het nieuws. En om het nog wat ingewikkelder 

te maken: in een uitspraak komen vaak meerdere thema’s aan bod. Omwille van het overzicht 

laten we daarom het onderscheid tussen de verschillende vormen waarin een thema in de 

berichtgeving kan voorkomen, vooralsnog voor wat het is. In de berichtgeving vinden we 

12.861 uitspraken terug die bij elkaar 13.988 keer betrekking hebben op verschillende 

vormen van interventie of op Nederlandse betrokkenheid.  

 
Tabel 2.13 Thema’s in het nieuws per periode, uitgedrukt in absoluut en relatief aantal uitspraken  

 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 

Thema N In % *     N  In %*     N  In %*     N  In %** 
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Diplomatieke interventie 1918 45,4 1014 19,0 458 10,3 3390 24,2 

Militaire interventie 1170 27,7 3088 57,9 2699 60,9 6957 49,7 

Humanitaire interventie 321 7,6 340 6,4 324 7,3 985 7,0 

Volkenrechtelijke interventie  763 18,1 399 7,5 612 13,8 1774 12,7 

Nederlandse betrokkenheid 55 1,3 489 9,2 338 7,6 882 6,3 

Totaal 4227 100,0 5330 100,0 4431 100,0 13.988 100,0 

  30,2  38,1  31,7  100,0 

*  in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s  

 

Schrijven over interventie betekende in 1993 eerst en vooral schrijven over diplomatieke 

interventie (bijna 40 procent, gerekend over het hele jaar) op gepaste afstand gevolgd door 

militaire interventie (27 procent). In 1995 worden de rollen omgedraaid: bijna de helft van de 

uitspraken over interventie hebben betrekking op militaire interventie, nog geen kwart op 

diplomatieke interventie. Van januari tot en met april is van een omslag nog niets merkbaar, 

integendeel: diplomatieke interventie heeft een nog wat groter aandeel in het geheel aan 

uitspraken over interventie dan over heel 1993. In mei/juni is dat beeld radicaal veranderd en 

wordt de berichtgeving over interventie gedomineerd door uitspraken over militaire 

interventie en verdwijnt diplomatieke interventie naar de achtergrond. Een trend die in juli 

1995 nog iets sterker te bespeuren valt. Verdere uitsplitsing in de tijd laat zien dat 

diplomatieke interventie de eerste twee maanden van 1995 nog sterk overheerst als het om 

interventie gaat maar in de maanden  daarna in hoog tempo plaats moet maken voor militaire 

interventie: in januari/februari is de verhouding diplomatieke/militaire interventie nog 61,4 

procent om 17,9 procent, in maart/april is dat al omgeslagen naar 30,5 procent om 36,8 

procent. Militaire interventie domineert de berichtgeving na de luchtaanvallen van de NAVO 

eind mei 1995, die voor de Bosnische Serven de aanleiding vormen om honderden VN’ers te 

gijzelen. Die gijzelingsactie van de Bosnische Serven, gepaard gaande met beelden van aan 

bruggen en dergelijke vastgeketende blauwhelmen, betekent een krachtige impuls voor de 

discussie over een algehele militaire interventie. Vooralsnog leidt dat niet tot ingrijpen, wel 

tot het besluit een zogenaamde snelle reactiemacht op te richten, onder meer bedoeld om 

gegijzelde VN’ers te bevrijden. De val van Srebrenica enkele weken later versterkt de roep 

om militair ingrijpen alleen maar.  

 

In de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’ is in 1995 een belangrijke rol 

weggelegd voor de Contactgroep voor voormalig Joegoslavië. De groep bestaat uit 
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diplomatieke vertegenwoordigers van Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. 

De groep onderhoudt de contacten met de strijdende partijen en tracht een diplomatieke 

oplossing af te dwingen. In de berichtgeving blijken vooral diplomatieke en militaire 

interventie communicerende vaten te zijn: het thema ‘diplomatieke interventie’ krijgt in de 

loop van de tijd steeds minder aandacht, het thema ‘militaire interventie’ steeds meer. De 

verschuivingen in aandacht voor de andere vormen van interventie zijn veel geringer in 

omvang.  

 

Het thema ‘humanitaire interventie’ krijgt in 1995 beduidend minder aandacht van de media 

dan in 1993: in 1993 17,4 procent, in 1995 7,0 procent. Tot en met april gaat het dan 

voornamelijk over de VN-hulpkonvooien die door tegenwerking van vooral de (Bosnische) 

Serven slechts met de grootste moeite de noodlijdende burgerbevolking weten te bereiken. In 

de maanden daarna staat in dit kader de (mogelijke) evacuatie van burgers uit de 

verschillende bedreigde Moslim-enclaves centraal. 

 

Het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ krijgt verhoudingsgewijs ongeveer evenveel 

aandacht als in 1993. Het gaat in concreto om berichten over de sancties tegen Servië, het 

(opheffen van het) wapenembargo en in 1995 ook over het Joegoslavië-tribunaal in Den 

Haag, met hierbij de kanttekening dat de aandacht nogal schommelt: na een sterke daling 

gedurende mei en juni, zien we in juli weer een toename in de aandacht voor dit thema. 

Nederlandse betrokkenheid ten slotte komt naarmate het jaar vordert meer aan bod in de 

berichtgeving. Dat geldt zowel voor de berichtgeving over diplomatieke interventie als voor 

de berichtgeving over de ontwikkelingen op het strijdtoneel. Wat het laatste betreft 

concentreert de berichtgeving zich bijna voor honderd procent op de val van Srebrenica.  

 

2.5.1 Thema’s in het nieuws, uitgesplitst naar dagblad 

De vier dagbladen leggen ieder accenten als het om de aandacht voor de verschillende 

vormen van interventie gaat. Accenten, opvallend groot zijn de verschillen niet (zie tabel 

2.14).  

 
Tabel 2.14 Thema’s in het nieuws, uitgesplitst per dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Thema N  In %*     N  In %*    N  In %* N      In %*    N  In %** 
Diplomatieke interventie 1071 25,0 1115 25,8 658 22,4 546 22,3 3390 24,2 
Militaire interventie 2031  47,3 2255 52,3 1515 51,5 1156 47,3 6957 49,7 
Humanitaire interventie 33 7,8 230 5,3 185 6,3 237 9,7 985 7,0 
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Volkenrechtelijke interventie  587 13,7 503 11,7 390 13,3 294 12,0 1774 12,7 
Nederlandse betrokkenheid 268 6,2 212 4,9 191 6,5 211 8,6 882 6,3 
Totaal 4290 100,0 4315 100,0 2939 100,0 2444 100,0 13.98

8 
100,0 

  30,7  30,8  21,0  17,5  100,0 
*  in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s 

 

NRC Handelsblad besteedt iets tot aanzienlijk meer aandacht aan militaire en diplomatieke 

interventie dan de andere dagbladen (52,3 procent respectievelijk 25,8 procent). Humanitaire 

interventie en Nederlandse betrokkenheid krijgen verhoudingsgewijs de meeste aandacht in 

De Telegraaf, de minste in NRC Handelsblad. De Volkskrant heeft verhoudingsgewijs de 

meeste aandacht voor volkenrechtelijke interventie, al zijn de verschillen tussen de vier 

dagbladen op dit punt erg klein. Qua accenten in de aandachtsverdeling neemt Trouw 

wederom een tussenpositie in, soms overhellend richting NRC Handelsblad, soms richting De 

Telegraaf. Maar nogmaals, om meer dan accenten in de verdeling van aandacht gaat het niet. 
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3 Oorlog in beeld: de berichtgeving over het strijdtoneel 

 

3.1 Inleiding 

 

Formeel wordt op 1 januari 1995 een staakt-het-vuren voor vier maanden van kracht. In de 

praktijk wordt dit zo vaak geschonden dat de facto de strijd gewoon wordt voortgezet. Sterker 

nog, na de aankondiging half januari van de Kroatische president Tudjman dat hij het VN-

mandaat na 31 maart niet zal verlengen, neemt de dreiging dat de oorlog zich verder zal 

uitbreiden alleen maar toe. ‘Een nieuwe lente, een nieuwe oorlog’, noteert Bart Rijs op 24 

februari 1995, doelend op het oplaaien van de strijd in de Knin, een regio waar Kroatische 

Serven een eigen staat hebben uitgeroepen en vechten tegen het Kroatische regeringsleger. 

Net als in 1993 is ook nu geen sprake van een overzichtelijk slagveld. Integendeel, her en der 

wordt soms hevig gevochten tussen de verschillende strijdende partijen. Een enkele keer 

breken ook intern gevechten uit. En net als in 1993 zijn ook met regelmaat burgers op grote 

schaal doelwit van het oorlogsgeweld. Verder berichten de dagbladen in 1995 nog over een 

Blitzkrieg (Kroatisch regeringsleger tegen de Kroatische Serven) en over de aanvallen van 

Bosnische Serven op de door VN-blauwhelmen beschermde veilige gebieden in Bosnië. 

Kortom: de dagbladen berichten over een breed scala aan oorlogshandelingen en kunnen met 

enige regelmaat een cynische ondertoon nauwelijks bedwingen:  
‘Dit is het laatste staakt-het-vuren’, zei bijvoorbeeld de Bosnisch-Servische leider Radovan 

Karadžić onlangs, en hij sloot (voor de zoveelste keer overigens) een verbond met de Serviërs 

in Kroatië. En vorige week sloten militaire leiders uit Kroatië en van de Moslim-Kroatische 

federatie in Bosnië een verbond tegen de “Servische agressor”’, schrijft Trouw, 14 maart 

1995 bijvoorbeeld. 

 

Evenals in 1993 neemt de berichtgeving over de gewapende strijd binnen het geheel aan 

berichtgeving over voormalig Joegoslavië slechts een bescheiden plaats in (1993: 4,4 procent, 

in 1995 3,2 procent). Op hoofdlijnen zijn er wel enkele verschillen waar te nemen in de 

berichten van het strijdtoneel: 

• in 1995 concentreert de berichtgeving zich sterk op enkele fronten (Sarajevo, de Knin, en de 

Moslim-enclaves in Oost-Bosnië), in 1993 is er meer spreiding in locaties; 

• de wisselwerking tussen vechten en praten is minder duister dan in 1993: leidde in 1993 het 

oplaaien van gevechten de ene keer tot het opschorten van vredesoverleg en de andere keer tot 

hervatting ervan en omgekeerd, in 1995 is het basispatroon eenduidiger: hoe harder er gevochten 
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wordt, des te meer spant de internationale gemeenschap zich in een einde te maken aan die 

gevechten. 

In de onderzochte periode blijft resultaat overigens uit.  

  

3.2 De gewapende strijd in de berichtgeving  

 

In totaal zijn in de berichtgeving 1026 uitspraken terug te vinden waarin de strijd tussen de 

interne partijen centraal staat. Ondanks de vele verschillende subcategorieën (Kroatische 

Serven, Bosnische Kroaten etc.) hebben we de interne partijen onderverdeeld in Serven, 

Kroaten en Bosniërs. In de dagbladen zelf zijn dit ook de meest voorkomende termen. Daar 

komt bij dat veelal Serven en Bosnische Serven door elkaar gebruikt worden, terwijl steeds 

dezelfde groep wordt bedoeld. Reden genoeg derhalve om ons in dit rapport in eerste instantie 

tot deze groepen te beperken. 

 

Uitspraken over de gewapende strijd tussen de drie interne partijen maken zoals gezegd maar 

een klein deel uit van het totaal aantal uitspraken over voormalig Joegoslavië: 1026 van de 

32.304 uitspraken hebben betrekking op de onderlinge gevechten (3,2 procent). Zowel in 

absolute als relatieve zin krijgen de vijandelijkheden nog de meeste aandacht in mei/juni (zie 

tabel 3.1), maar ook in die periode maken uitspraken over oorlogshandelingen niet meer dan 

vier procent uit van het totaal aantal uitspraken over Joegoslavië.  

 
Tabel 3.1 Aandacht voor gewapende strijd in Joegoslavië zelf, uitgesplitst naar dagblad en periode 
 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In % * N In % * N In %* N In %** 
de Volkskrant 78 26,3 177 37,4 46 18,0 301 29,3 
NRC Handelsblad 120 40,4 148 31,3 72 28,1 340 33,1 
Trouw 63 21,2 85 18,0 111 43,4 259 25,2 
De Telegraaf 36 12,1 63 13,3 27 10,5 126 12,3 
Totaal 297 100,0 473 100,0 256 100,0 1026 100,0 
  28,9  46,1  25,0  100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken over de interne strijd per periode 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over de interne strijd 

 

 

Vooropgesteld dat de berichtgeving over de gewapende strijd in voormalig Joegoslavië in het 

geheel van de berichtgeving over het conflict nogal beperkt van omvang is, zien we een paar 

verschillen tussen de dagbladen. Evenals in 1993 schrijft NRC Handelsblad het meest over de 

gewapende strijd tussen Serven, Kroaten en Moslims, De Telegraaf het minst. Het verschil is 

in 1995 wat groter geworden: NRC Handelsblad schrijft verhoudingsgewijs meer over de 
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gevechten (ruim 33 procent, in 1993 31 procent), De Telegraaf minder (12 procent, in 1993 

ruim 16 procent). Het zijn kleine verschuivingen die optreden binnen een afnemende 

aandacht voor de onderlinge gevechten: in het eerste halfjaar van 1993 1348 uitspraken, in 

eerste halfjaar van 1995 tellen we 770 uitspraken. Opvallend zijn de schommelingen per 

periode: in de eerste maanden van 1995 heeft NRC Handelsblad het meeste oog voor de 

onderlinge gevechten, in mei/juni is dat de Volkskrant, in juli Trouw.  

 

3.3 De interne strijd in Bosnië: wie vecht met wie? 

 

Bij de berichtgeving over de onderlinge gevechten is vooral de vraag welke partij als 

aanvaller/agressor en welke als aangevallene/slachtoffer beschouwd wordt interessant.  

 
Tabel 3.2 Wie vecht tegen wie? 

Aangevallen partij Serven Moslims Kroaten Totaal aangevallen 
partijen 

Aanvallende partij N In %* N In %* N In %* N In % * 
Serven 48 13,2 241 66,2 75 20,6 364 35,3 
Moslims 317 76,8 63 15,3 33 8,0 413 40,3 
Kroaten 213 85,5 32 12,9 4 1,6 249 24,3 
Aangevallen partijen abs. 
  in % ** 

  578  
56,3 

336  
32,7 

112  
10,9 

1026  
100,0 

1993  22,8  43,6  33,5  100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken met Serven, Moslims en Kroaten als ‘aanvallende partij’ 
* * in percentages voor achtereenvolgens Serven, Moslims en Kroaten als ‘aangevallen partij’ 
 

Evenals in 1993 worden de Moslims het meest frequent gepresenteerd als aanvallende partij: 

in ruim 40 procent van de relevante uitspraken worden zij genoemd als aanvallende partij 

(1993: 41 procent), gevolgd door de Serven (35,5 procent; 1993: 23 procent) en Kroaten (24,3 

procent; 1993: 36 procent).  

In 1993 werden de Moslims ook het meest frequent genoemd als aangevallen partij. Die rol 

valt in 1995 de Serven ten deel: in de 1026 relevante uitspraken worden Serven veruit het 

meest genoemd als aangevallen partij (N=578, 56,3 procent). Afgaand op de berichtgeving 

richten de Moslims (N=317, 76,8 procent) meer dan driekwart van al hun aanvallen op 

Serven. Voor Kroaten geldt dat nog sterker (N=213, 85,5 procent). Draaien we de rollen van 

aanvaller en aangevallene om, dan zien we dat voor Moslims/Serven een hoge mate van 

wederkerigheid geldt: Moslims vallen Serven relatief vaak aan (N=317, 76,8 procent), Serven 

Moslims eveneens (N=241, 66,2 procent). Voor Kroaten/Serven geldt dat in veel mindere 

mate: Kroaten vallen Serven wel vaak aan (N=213, 85,5 procent), het omgekeerde gebeurt 
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nauwelijks (N=75, 20,6 procent). De Blitzkrieg van de Kroaten tegen de (Kroatische) Serven 

is daar ongetwijfeld debet aan.  

Vergeleken met 1993 is het meest opvallende verschil dat Moslims en Kroaten – in 1993 

veruit het meest met elkaar in de slag – in 1995 slechts af en toe met elkaar in gevecht raken: 

Moslims vallen Kroaten 33 keer aan, Kroaten Moslims 32 keer. Hoe weinig dat is, moge 

blijken uit het feit dat de Moslims onderling vaker slaags raken (N=63) dan dat zij Kroaten 

aanvallen.  

 

Samenvattend levert dat het volgende beeld op:  

• de Serviërs vallen 364 keer aan en worden 578 keer aangevallen; 

• de Moslims vallen 413 keer aan en worden 336 keer aangevallen; 

• de Kroaten vallen 249 keer aan en worden 112 keer aangevallen; 

• in 1995 zijn gevechten tussen Moslims en Serviërs goed voor meer dan de helft van het aantal 

relevante uitspraken (N=558, 54,4 procent), in 1993 geldt dat voor gevechten tussen Moslims en 

Kroaten (N=1321, 50,5 procent);  

• de militair sterkste partij, de Serviërs, worden het meest aangevallen, de Moslims, beschouwd als 

de militair zwakste partij, vallen het meest aan. 

 

Tussen de dagbladen bestaan op dit punt nauwelijks verschillen: zowel NRC Handelsblad, de 

Volkskrant als Trouw presenteren de Moslims als de meest aanvallende partij (in ongeveer 40 

procent van de relevante uitspraken vallen de Moslims aan). De Telegraaf wijkt enigszins van 

dit beeld af: in deze krant worden de Serven (36,5 procent) wat vaker als aanvaller opgevoerd 

dan de Moslims (34,1 procent).  

 

In 1995 zijn de benamingen over het geheel genomen wat specifieker dan in 1993. Er wordt 

vaker gebruik gemaakt van aanduidingen als Bosnische Serven, Kroatische Serven, 

Bosnische Moslims en Bosnische Kroaten. In de berichtgeving over de vijandelijkheden 

blijken de dagbladen overigens op het punt van specifiek/algemeen benoemen van de 

strijdende partijen tamelijk grote verschillen te vertonen (zie tabel 3.3). Het totaal in deze 

tabel is tweemaal 1014 oftewel 2028 uitspraken: beide posities, aanvaller en aangevallen, zijn 

meegeteld. Het totaal wijkt om technische redenen iets af van dat in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.3 Onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen actief op het slagveld, uitgesplitst naar 
dagblad 
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 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In% N In% N In% N In% N In% 

Serven 88 14,6 29 4,3 65 12,7 40 16,1 222 10,9 
Bosnische Serven 142 23,6 167 25,0 118 23,1 40 16,1 467 23,0 
Kroatische Serven 57 9,5 105 15,7 42 8,2 32 12,9 236 11,6 
           
Moslims 32 5,3 15 2,2 36 7,1 27 10,9 110 5,4 
Bosnische Moslims 183 30,4 222 33,2 173 33,9 55 22,2 633 31,2 
           
Kroaten 88 14,6 102 15,3 64 12,5 48 19,4 302 14,9 
Bosnische Kroaten 12 2,0 28 4,2 12 2,4 6 2,4 58 2,9 
Totaal 602 100 668 100 510 100 248 100 2028 100 
*   in percentages van totaal aantal reality-uitspraken over de oorlog per dagblad 
** in percentages van totaal aantal reality-uitspraken over de oorlog 
 

NRC Handelsblad is het meest specifiek in de aanduidingen van de verschillende partijen die 

actief zijn op het strijdtoneel. De algemene benamingen ‘Serven’ en ‘Moslims’ worden 

nauwelijks gebruikt in deze krant, de specifieke benamingen ‘Bosnische Serven’, ‘Kroatische 

Serven’ en ‘Bosnische Moslims’ worden aanzienlijk vaker gebruikt. Ook de Volkskrant en 

Trouw maken duidelijk onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zij het dat de 

specifieke benaming ‘Kroatische Serven’ in deze dagbladen minder voorkomt dan in NRC 

Handelsblad. De Telegraaf gebruikt de specifieke benamingen verhoudingsgewijs (veel) 

minder dan de andere dagbladen. De specifieke benaming ‘Bosnische Kroaten’ ten slotte 

wordt in alle kranten heel weinig gebruikt.  

 

3.4 Interne strijdende partijen en de burgerbevolking  

 

Gevechten tussen min of meer geregelde troepen zijn inherent aan oorlog. Dat daarbij 

(dodelijke) slachtoffers vallen ligt geheel in de lijn der verwachtingen. In het Joegoslavische 

conflict is dat niet anders. Dodelijke slachtoffers onder de Servische, Kroatische en/of 

Bosnische troepen, leiden in de westerse publieke opinie niet tot enige beroering, hooguit tot 

een eenkoloms bericht op een binnenpagina. Dat ligt anders als ongewapende en 

(onschuldige) burgers slachtoffer worden van oorlogsgeweld. Vallen er met regelmaat en op 

grote schaal burgerslachtoffers, dan is de kans groot dat de publieke opinie wel een factor van 

belang wordt in het conflict. De politiek relevante vraag is dan welke strijdende partij in de 

berichtgeving verantwoordelijk wordt gehouden voor oorlogshandelingen gericht tegen 

burgers. De politieke positie van een strijdende partij in (eventuele) vredesonderhandelingen 

ondervindt schade als die partij in de berichtgeving voortdurend beschuldigd wordt van 

oorlogshandelingen gericht tegen de burgerbevolking.  
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In tabel 3.4 hebben we ook de categorie ‘overige burgers’ opgenomen: in de berichtgeving 

wordt namelijk met grote regelmaat in het midden gelaten of oorlogshandelingen gericht zijn 

tegen Servische, Kroatische dan wel Moslim-burgers.  
 
Tabel 3.4 Oorlogshandelingen gericht tegen burgerbevolking 

   Aangevallen    
    partij 

Servische 
burgers 

Moslim 
burgers 

Kroatische 
burgers  

Overige 
burgers 

Totaal aanvallende 
partijen 

Aanvallende partij N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Serven 27 3,6 377 50,3 45 6,0 300 40,1 749 83,2 
Moslims 11 45,8 1 4,2 1 4,2 11 45,8 24 2,7 
Kroaten 44 61,1 7 9,7 1 1,4 20 27,8 72 8,0 
Alle partijen 4 7,3 1 1,8   50 90,9 55 6,1 
Totaal aangevallen 
  partijen 

 
86 

 
9,6 

 
386 

 
42,9 

 
47 

 
5,2 

 
381 

 
42,3 

 
900 

 
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken waarin Serven, Moslims, Kroaten en overige partijen burgers 
aanvallen  

** in percentage van totaal aantal uitspraken waarin burgers worden aangevallen 
 

Het beeld is duidelijk: als er uitspraken over oorlogsgeweld gericht tegen burgers in de 

berichtgeving opduiken, dan worden de Serven daarin vrijwel altijd genoemd als aanvallende 

partij (N=749, 83,2 procent). Het Kroatische (N=72, 8,0 procent) en Bosnische regeringsleger 

(N=24, 2,7 procent) worden slechts af en toe als aanvallende partij genoemd. In 1993 lagen 

de verhoudingen op dit punt totaal anders. Weliswaar worden ook in 1993 de Serven het 

meest als aanvallende partij genoemd in uitspraken over oorlogsgeweld gericht tegen burgers 

(47 procent), maar het verschil met Kroaten (34 procent) en Moslims (14,5 procent) is 

aanzienlijk kleiner. Net als in 1993 zijn vooral Moslim-burgers slachtoffer van oorlogsgeweld 

(1993: N=1150, 75 procent; 1995: N=386, 74 procent, de categorie ‘overige burgers’ buiten 

beschouwing gelaten). Cijfers waarachter in 1995 vooral de voortdurende beschietingen door 

(Bosnische) Serven van Sarajevo en de (Bosnisch-)Servische aanvallen op Moslim-enclaves 

in Oost-Bosnië schuilgaan.  

In 1995 wordt in de berichten over oorlogsgeweld gericht tegen de burgerbevolking 

veelvuldig de algemene term ‘burgers’ gebruikt. In 1993 wordt deze algemene aanduiding 

niet of nauwelijks gebruikt, in de berichten is dan sprake van Servische, Kroatische of 

Moslim-burgers. Uit de context is overigens af te lezen dat de term ‘burgers’ in 1995 (bijna) 

altijd betrekking heeft op Moslim-burgers. Dat de termen ‘burgers’ en ‘Moslim-burgers’ in 

1995 vaak als synoniem worden gehanteerd, is vermoedelijk een uitvloeisel van de 

veronderstelling aan de kant van media dat wel duidelijk is wie agressor en vooral wie 

slachtoffer is.  
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Trouw bevat de meeste uitspraken over oorlogsgeweld gericht tegen burgers, de krant neemt 

ruim een derde van de relevante uitspraken voor haar rekening (N=303, 33,7 procent). NRC 

Handelsblad (N=264, 29,3 procent), de Volkskrant (N=214; 23,8 procent) en De Telegraaf 

(N=119, 13,2 procent) volgen. Rekening houdend met het totaal aantal uitspraken per krant 

(zie tabel 2.2) besteden de Volkskrant en De Telegraaf weinig aandacht aan dit aspect van het 

conflict in voormalig Joegoslavië, Trouw en  NRC Handelsblad (vrij) veel.  

 

Over de vier dagbladen als geheel zijn de Serven in de berichtgeving zo dominant de 

aanvallende partij als het om agressie jegens burgers gaat, dat voor verschillen tussen de 

dagbladen weinig ruimte overblijft. Verhoudingsgewijs worden de Servische troepen in 

Trouw het vaakst, in De Telegraaf het minst vaak als aanvallende partij genoemd (88 

respectievelijk 77 procent). In de Volkskrant en De Telegraaf worden de Moslims relatief nog 

het meest als agressor genoemd (11,7 respectievelijk 11,8 procent), in Trouw is dat in minder 

dan vijf procent van de relevante uitspraken het geval.  

 
3.5 Niet-gespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog 

 

Het verloop van de oorlog komt niet alleen aan de orde in uitspraken over wie met wie vecht, 

maar ook in ongespecificeerde uitspraken over de oorlog. ‘Gevechten rond enclave Zepa 

laaien weer op’, de Volkskrant, 21 juli 1995, is een voorbeeld van zo’n ongespecificeerde 

uitspraak waarin niet expliciet duidelijk wordt wie met wie vecht. In een ‘gewone’ oorlog met 

duidelijke fronten waarlangs twee partijen elkaar bevechten is dat geen probleem. In het 

Joegoslavische conflict ontbreken de duidelijke frontlijnen en wisselen de coalities nogal 

eens. Reden genoeg om ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog als 

aparte categorie op te nemen.  

In totaal bevat de berichtgeving in 1995 746 ongespecificeerde uitspraken over het verloop 

van de oorlog. In een groot deel van deze uitspraken wordt wel de locatie vermeld waar 

gevochten wordt (N=607, 81,4 procent). Sarajevo (N=136) en Bihac (N=99) worden het 

meest genoemd. Het aantal ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog is in 

vergelijking met 1993 opmerkelijk hoog. Over heel 1993 zijn er niet meer dan 310 

ongespecificeerde uitspraken (0,05 procent) geteld, in 1995 is dat relatief bijna vijf keer 

zoveel (N=607, 2,3 procent). De implicatie is dat het beeld zoals geschetst in tabel 3.2 enige 

nuancering behoeft. Uit die tabel viel op te maken dat de Moslims vaker als aanvallende partij 

voorkomen dan de Serven (40,3 procent resp. 35,3 procent). Gelet op de locaties in de 
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ongespecificeerde uitspraken (Sarajevo, Bihac) en de tijdvakken waarin deze uitspraken in de 

berichtgeving voorkomen (zie grafiek 3.1) is het zeer aannemelijk dat in het grootste deel van 

deze uitspraken de Serven de aanvallende en de Moslims de aangevallen partij zijn.  

 
Figuur 3.1 Niet-gespecificeerde uitspraken over verloop van de oorlog 
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Tussen de vier dagbladen bestaan aanzienlijke verschillen in het gebruik van 

ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog (zie tabel 3.5) In absolute zin 

bevat de berichtgeving in de Volkskrant de meeste, die in De Telegraaf de minste 

ongespecificeerde uitspraken. Relateren we de ongespecificeerde uitspraken aan het totaal 

aantal uitspraken over het verloop van de oorlog, dan ontlopen de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en Trouw elkaar niet of nauwelijks en maakt De Telegraaf het meest gebruik 

van ongespecificeerde uitspraken.  

 
Tabel 3.5 Gespecificeerde en ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog, uitgesplitst naar 
dagblad 
Dagblad Gespecificeerde 

uitspraken 
Ongespecificeerde 

uitspraken 
Totaal aantal 

uitspraken 
Aandeel ongespeci-

ficeerde uitspraken * 
de Volkskrant  340 215  555 38,3 
NRC Handelsblad  301 208  509 40,9 
Trouw  259 172  431 39,9 
De Telegraaf  126 151  277 54,5 
Totaal 1026 746 1771 42,1 
 * in percentage van totaal aantal uitspraken over verloop van de oorlog 
 

 

3.6 Agressie van strijdende partijen tegen VN-militairen  
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‘Sluipmoord op Franse blauwhelm in Sarajevo’, kopt De Telegraaf op 15 april 1995. De krant 

maakt daarmee melding van een nieuw aspect in de gewapende strijd in Bosnië, te weten 

agressie van de interne strijdende partijen tegen de VN-militairen. In de voorafgaande 

maanden bevatte de berichtgeving talloze voorbeelden van pesterijen en intimidatie van VN-

blauwhelmen door de strijdende partijen, maar direct fysiek geweld gericht tegen VN-

militairen was tot dusverre geen regel. Zeker nadat eind mei de gijzelaarscrisis uitbreekt, 

maken de dagbladen met grote regelmaat melding van incidenten waarin de strijdende 

partijen fysiek geweld gebruiken tegen de VN-blauwhelmen. Het zijn vooral de (Bosnische) 

Serven die zich volgens de dagbladen daaraan schuldig maken. In de Volkskrant en Trouw 

worden de Serven nog vaker verantwoordelijk gehouden voor gebruik van fysiek geweld 

tegen VN-blauwhelmen dan in NRC Handelsblad en De Telegraaf. Volgens beide 

laatstgenoemde kranten maken ook de Moslims zich daar meer dan incidenteel schuldig aan 

(zie tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 Gebruik van fysiek geweld door de strijdende partijen tegen VN’ers, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In% N In% N In% N In% N In% 
Serven 134 85,9 141 73,4 140 87,5 76 75,2 491 80,6 
Moslims 19 12,2 46 24,0 17 10,6 24 23,8 106 17,4 
Kroaten 3 1,9 5 2,6 3 1,9 1 1,0 12 2,0 
Totaal 156 100,0 192 100,0 160 100,0 101 100,0 609 100,0 
In % *  25,7  31,5  26,3  16,6  100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken  
 

 

3.6.1 Agressie van strijdende partijen tegen Nederlandse VN-militairen  

Ruim tweederde van de uitspraken waarop tabel 3.6 gebaseerd is, betreft agressie gericht 

tegen Nederlandse blauwhelmen die ter bescherming van het veilige gebied Srebrenica in en 

om die enclave gelegerd zijn.  

 
Tabel 3.7 Gebruik van fysiek geweld tegen Nederlandse VN’ers, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In% N In% N In% N In% N In% 
Serven 73 77,7 102 84,3 96 78,0 58 82,9 329 80,6 
Moslims 21 22,3 19 15,7 27 22,0 12 17,1 79 19,4 
Totaal 94 100,0 121 100,0 123 100,0 70 100,0 408 100,0 
In % *  23,0  29,7  30,1  17,2  100,0 
* in percentage van totaal aantal uitspraken 
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Het nieuws over agressie van interne partijen jegens de ‘eigen soldaten’ brengt de oorlog 

direct een stuk dichterbij. Rekening houdend met de korte periode waarin deze incidenten 

zich hebben voorgedaan, besteden de dagbladen er ruim aandacht aan. In iets meer dan 

tachtig procent van de relevante uitspraken zijn het de Serven die fysiek geweld gebruiken 

tegen de Nederlandse blauwhelmen. In de berichtgeving van de Volkskrant en Trouw worden 

de Moslims wat vaker genoemd als partij die fysiek geweld tegen de VN’ers gebruikt dan in 

De Telegraaf en NRC Handelsblad. Maar de verschillen worden bijna geheel overschaduwd 

door de dominantie van de Serven.   

 

3.7 Opvattingen in dagbladen over de strijdende partijen  

 

Naast de eerder besproken vormen van berichtgeving, kent de nieuwsstroom over de strijd in 

het voormalige Joegoslavië ook nog evaluerende uitspraken. In dergelijke uitspraken wordt 

een interne strijdende partij van een positieve dan wel negatieve kwalificatie voorzien. Deze 

kwalificatie wordt soms expliciet verwoord (‘Terecht gaf Izetbegović niet toe aan Karadžić’s 

dreigementen’), maar komt veel vaker min of meer impliciet tot uiting in de gekozen 

bewoordingen. ‘De terreur van Karadžić’, de Volkskrant, 27 mei 1995, is een voorbeeld van 

een dergelijke impliciet evaluerende uitspraak. De term ‘terreur’ kan immers beschouwd 

worden als een uitdrukking met een algemeen gedeelde negatieve connotatie (Van 

Cuilenburg, Scholten en Noomen, 1996, pp. 200 – 203). In deze paragraaf kijken we alleen 

naar de evaluerende uitspraken over militaire actoren behorend tot het kamp van de strijdende 

partijen. Politieke/diplomatieke actoren komen in de hoofdstukken over het diplomatieke 

overleg aan de orde. Het moge duidelijk zijn dat het met het oog op de publieke opinie en 

beeldvorming gunstig is in de berichtgeving positief of in ieder geval minder negatief dan de 

andere betrokken partijen geëvalueerd te worden.  

 
Tabel 3.8 Evaluerende uitspraken over strijdende partijen, uitgesplitst naar dagblad  
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In% N In% N In% N In% N In% 
Serven 44 66,7 85 75,2 55 79,7 27 90,0 211 75,9 
Moslims 16 24,2 10 8,8 9 13,0 2 6,7 37 13,3 
Kroaten 6 9,1 18 15,9 5 7,2 1 3,3 30 10,8 
Totaal 66 100,0 113 100,0 69 100,0 30 100,0 278 100,0 
In % *  23,7  40,4  24,8  10,8  100,0 
*   in percentages van totaal aantal evaluaties van strijdende partijen per dagblad 
** in percentages van totaal aantal evaluaties van strijdende partijen 
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Evaluerende uitspraken over de strijdende partijen komen in alle dagbladen voor, het aantal 

en vooral de verdeling over de drie partijen loopt sterk uiteen. NRC Handelsblad (N=113) 

publiceert veruit de meeste evaluatieve uitspraken in haar berichtgeving, De Telegraaf de 

minste (N=30). In alle kranten hebben evaluerende uitspraken voor het overgrote deel 

betrekking op de Servische troepen. Het sterkst is dat het geval in De Telegraaf, waar 90 

procent van de evaluerende uitspraken de Serven betreft, het minst sterk in de Volkskrant (67 

procent). De cijfers geven aan dat er voor Kroaten en Moslims verhoudingsgewijs niet veel 

aandacht overblijft. Binnen die smalle marges valt het verschil in evaluerende uitspraken over 

de Moslims op tussen de Volkskrant (ruim 24 procent) en de andere kranten: in die kranten 

varieert het tussen nog geen zeven en dertien procent. Die zeven procent betreft overigens een 

zeer gering aantal uitspraken (N=2) in De Telegraaf.  

In vergelijking met 1993 bevat de berichtgeving verhoudingsgewijs minder evaluerende 

uitspraken over de strijdkrachten van de drie partijen (1993: N=618, 1,1 procent van totaal 

aantal uitspraken; 1995: N=278, 0,9 procent). Evenals in eerdere analyses omtrent de 

gebeurtenissen op het slagveld, is in de verdeling over de drie partijen een duidelijke 

verschuiving waar te nemen ten opzichte van 1993 (zie tabel 3.9).   
 
Tabel 3.9 Evaluerende uitspraken over strijdende partijen in 1993 en 1995, uitgesplitst naar dagblad  
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

1993* 1995* 1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 
Serven 59,1 66,7 53,3 75,2 48,6 79,7 64,1 90,0 55,5 75,9 
Moslims 27,8 24,2 27,2 8,8 27,8 13,0 18,8 6,7 26,7 13,3 
Kroaten 13,0 9,1 19,4 15,9 23,6 7,2 17,2 3,3 17,8 10,8 
Totaal abs. 230 66 180 113 144 69 64 30 618 278 
* in percentages van totaal aantal evaluaties van strijdende partijen per dagblad 
 

In alle dagbladen is dezelfde verschuiving waar te nemen: relatief (aanzienlijk) meer 

evaluatieve uitspraken over de Servische troepen, minder over de Moslim-troepen en 

Kroatische troepen. De grootste verschuiving doet zich voor in Trouw, de kleinste in de 

Volkskrant. 

  

Niet alleen qua omvang en verdeling, ook op het punt van de richting en intensiteit van de 

evaluerende uitspraken over de troepen van de drie strijdende partijen zijn er enkele 

opmerkelijke verschillen tussen 1993 en 1995. De evaluatie loopt van -1.00 (uitsluitend 

negatieve uitspraken) tot +1.00 (uitsluitend positieve oordelen). De Servische troepen worden 

in 1995 en 1993 op dezelfde wijze geëvalueerd: 1993: -.66, 1995: -.72), de Kroatische 

troepen worden aanzienlijk minder negatief beoordeeld (1993: -.70, 1995 -.32) en de 

Moslimtroepen valt in 1995 een licht positieve beoordeling ten deel (1993: -.57, 1995: +.08). 
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Dit licht positieve oordeel over de Moslim-troepen komt vrijwel geheel voor rekening van de 

Volkskrant (N=16, +.28).  

 

3.7.1 Opvattingen van de dagbladen zelf over de strijdende partijen  

Voor de beeldvorming bij de lezers is het oordeel van de dagbladen zelf over de interne 

strijdende partijen ook een factor om rekening mee te houden. Het oordeel van de krant zelf 

komt tot uiting in de (hoofd)redactionele commentaren en analyses van eigen redacteuren.  
 
Tabel 3.10 Aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen in (hoofd)redactionele commentaren en  

 nieuwsanalyses van eigen redacteuren, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Strijdende partij N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Serven 11 50,0 8 61,5 18 81,8 11 100,0 48 70,6 
Moslims 10 45,5 1 7,7 1 4,5   12 17,6 
Kroaten 1 4,5 4 30,8 3 13,6   8 11,8 
Totaal 22 100,0 13 100,0 22 100,0 11 100,0 68 100,0 
In % **  32,4  19,1  32,4  16,2  100,0 
*   in percentages van totaal aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen per dagblad 
** in percentages van totaal aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen in dagbladen als geheel  
 

Het beeld komt in grote lijnen overeen met dat in tabel 3.8: het grootste deel van de 

evaluerende uitspraken heeft betrekking op de Servische strijdkrachten. Nog scherper dan in 

tabel 3.8 komt naar voren dat evaluerende uitspraken over de Moslim-troepen voor rekening 

van de Volkskrant komen. De (hoofd)redactionele commentaren en analyses van eigen 

redacteuren zijn zeer uitgesproken in hun oordelen over de strijdkrachten van de drie partijen: 

de Servische troepen worden uitgesproken negatief beoordeeld (N=48, -.82), de Moslim-

troepen behoorlijk positief (N=12, +.38). Kortom: wat dit aspect van de berichtgeving betreft 

zijn de rollen van good guy en bad guy in 1995 helder verdeeld.  

 

3.8 Conclusies 

 

De beschrijving en analyse van de berichtgeving over het verloop van de oorlog in Bosnië 

leidt tot een aantal conclusies op hoofdlijnen:  

• in de berichtgeving krijgt de strijd op het slagveld vooral in mei en juni 1995 aandacht in de 

dagbladen; 

• NRC Handelsblad besteedt de meeste, De Telegraaf de minste aandacht aan de gewapende strijd; 

• evenals in 1993 worden de Moslims het meest genoemd als aanvallende partij; 

• in 1993 worden de Moslims het meest genoemd als aangevallen partij, in 1995 zijn dat de Serviërs; 
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• de Servische strijdkrachten worden veruit het meest als aanvallende partij genoemd als het gaat om 

agressie jegens de burgerbevolking; die agressie richt zich in hoofdzaak op Moslim-burgers; 

• agressie jegens VN-militairen komt in de berichtgeving ook voor het overgrote deel op het conto 

van de Servische troepen te staan;  

• evaluatieve uitspraken in en van de dagbladen hebben voor zeventig procent of meer betrekking op 

de Servische strijdkrachten; de oordelen zijn sterk negatief; de oordelen over de Moslim-

strijdkrachten zijn aanzienlijk minder in aantal en (licht) positief qua strekking; het positieve 

oordeel over de Moslim-troepen komt vrijwel geheel voor rekening van de Volkskrant.  
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4 Sleutelwoorden in de berichtgeving over het conflict in voormalig Joegoslavië 

 

4.1 Inleiding  

 

De sleutelwoorden vertegenwoordigen een aparte categorie woorden in het onderzoek. Het 

gaat om termen die in het algemene taalgebruik een directe associatie oproepen met 

gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en/of in onze samenleving vrijwel algemene en 

sterke afkeuring oproepen. Voorbeelden hiervan zijn ‘genocide’, ‘deportatie’, en ‘etnische 

zuiveringen’, een uitdrukking die haar oorsprong vindt in de oorlog van Bosnië. In totaal 

komen 14 verschillende sleutelwoorden voor in de berichtgeving, in de rapportage 

teruggebracht tot zes. Naast de drie eerder genoemde uitdrukkingen zijn dat de termen 

‘oorlogsmisdaden’, ‘massamoorden/-graven’ en ‘verkrachtingen’. Ook voor de 

sleutelwoorden geldt dat ze op verschillende wijzen in de berichtgeving voorkomen. Er kan 

sprake zijn van een uitspraak waarin een intern betrokken partij direct wordt geassocieerd met 

een sleutelwoord. De kop ‘Pronk: Serven plegen genocide in Srebrenica’, de Volkskrant, 19 

juli 1995, is een daar een voorbeeld van. In andere gevallen blijft een directe koppeling met 

een interne actor achterwege. ‘Nieuwe golf “etnische zuiveringen” in Bosnië’, de Volkskrant, 

27 februari 1995, is een voorbeeld van een uitspraak met een sleutelwoord (etnische 

zuiveringen), zonder dat duidelijk wordt welke partij dader en welke partij slachtoffer is.  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik van deze zogenaamde sleutelwoorden in beide 

typen uitspraken. We kijken hierbij allereerst naar het algemene gebruik van de termen over 

de gehele periode. Daarna gaan we meer en detail in op de verschillende sleutelwoorden zoals 

die voorkomen in de berichtgeving in juli 1995. Ten slotte gaan we na welke partijen volgens 

de dagbladen zich vooral schuldig maken aan het plegen van de misdaden die besloten liggen 

in de onderscheiden sleutelwoorden.  

 

4.2 Sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië in 1995 

 

In de eerste zeven maanden van 1995 komen in de berichtgeving 1416 uitspraken voor die 

een sleutelwoord bevatten. De term ‘oorlogsmisdaden’ wordt het meest gebruikt (24,6 

procent), gevolgd door ‘etnische zuiveringen’ en ‘massamoorden/-graven’ (zie tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Totaal aantal sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië in 1995, uitgesplitst naar dagblad 
 
sleutelwoord 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In% N In% N In% N In% N In% 

           
Oorlogsmisdaden 76 18,6 98 25,8 99 27,7 75 27,8 348 24,6 
Etnische zuivering 101 24,7 78 20,5 74 20,7 42 15,6 295 20,8 
Massamoord/-graven 54 13,2 52 13,7 45 12,6 50 18,5 201 14,2 
Verkrachting 24 5,9 40 10,5 14 3,9 22 9,6 151 10,7 
Deportatie 47 11,5 31 8,2 47 13,2 26 9,6 151 10,7 
Genocide 43 10,5 27 7,1 44 12,3 17 6,3 131 9,3 
Overige wreedheden 64 15,6 54 14,2 34 9,5 38 14,1 190 13,4 
Totaal 409 100,0 380 100,0 357 100,0 270 100,0 1416 100,0 
In % ** 28,9  26,8  25,2  19,1    
1993 absoluut  977  863  502  308  2650 100,0 
1993 in % 36,9  32,6  18,9  11,6   100,0 
*   in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden 
 

Relatief gesproken is het aantal uitspraken met een sleutelwoord ten opzichte van 1993 

vrijwel onveranderd gebleven (1993: 4,5 procent, 1995: 4,4 procent). De Volkskrant bevat 

absoluut en relatief de meeste sleutelwoorden, gevolgd door NRC Handelsblad, Trouw en De 

Telegraaf. De volgorde is gelijk aan die in 1993, de verschillen tussen de vier kranten zijn 

aanzienlijk kleiner: het aandeel van de Volkskrant en NRC Handelsblad in het totaal aantal 

sleutelwoorden is geslonken, dat van Trouw en De Telegraaf navenant gestegen. Het feit dat 

Nederland in 1995 veel directer en intensiever bij de gang van zaken in voormalig 

Joegoslavië betrokken is, is de meest plausibele verklaring voor de veel kleinere verschillen 

tussen de vier dagbladen op dit punt.  

 

Het op het eerste gezicht meest opmerkelijke verschil ten opzichte van 1993, is te vinden in 

de verhoudingen tussen verschillende sleutelwoorden. In 1993 komt het sleutelwoord 

‘etnische zuiveringen’ relatief duidelijk het meest voor (N=842, 31,8 procent), op ruime 

afstand gevolgd door ‘oorlogsmisdaden’ (N=457, 17,2 procent). In 1995 wordt het 

sleutelwoord ‘oorlogsmisdaden’ het meest gebruikt (N=348, 24,6 procent), met ‘etnische 

zuiveringen’ op de tweede plaats (N=295, 20,8 procent). Bij nader inzien blijkt dat het 

sleutelwoord ‘deportatie’ in 1993 niet of nauwelijks voorkomt en in 1995 goed is voor bijna 

elf procent van het totaal aantal sleutelwoorden. In principe zijn de termen ‘etnische 

zuiveringen’ en ‘deportatie’ synoniemen voor een bepaalde activiteit die algemeen als 

verwerpelijk wordt beschouwd. Voegen we de beide sleutelwoorden in 1995 bij elkaar, dan 

verschuiven de verhoudingen ten opzichte van 1993 nauwelijks. Dat andere sleutelwoorden 

dan ‘etnische zuiveringen’ duidelijk vaker voorkomen dan in 1993, kan verklaard worden uit 

twee omstandigheden die de situatie in 1995 wezenlijk doen verschillen van die in 1993. In 
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de eerste plaats is het gebruik van sleutelwoorden in 1995 sterk geconcentreerd in de maand 

juli, met andere woorden in de berichtgeving over de val van Srebrenica: 60 procent van de 

sleutelwoorden is afkomstig uit de berichtgeving in die periode. In de tweede plaats en 

daarmee samenhangend is in 1995 het Joegoslavië-tribunaal al enige tijd actief. Dat heeft 

twee gevolgen. In de eerste plaats komt het tribunaal enkele keren naar buiten met 

aanklachten tegen bepaalde actoren vanwege door hen begane oorlogsmisdaden. In de tweede 

plaats bevat het statuut van het Tribunaal geen definitie van de term ‘etnische zuiveringen’, 

wel van uitdrukkingen als ‘genocide’, ‘oorlogsmisdaden’ en ‘verkrachtingen’. Wellicht dat 

als indirect gevolg wandaden in voormalig Joegoslavië eerder in termen gedefinieerd in het 

statuut van het Tribunaal dan in termen van ‘etnische zuiveringen’ omschreven worden.    

 

Tussen de dagbladen zien we wel enkele tamelijk grote verschillen. ‘Etnische zuiveringen’ 

(inclusief ‘deportaties’) is in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw het meest 

voorkomende sleutelwoord (34 à 36 procent), in De Telegraaf komt het vlak achter 

‘oorlogsmisdaden’ (28 procent) op de tweede plaats (ruim 25 procent). ‘Massamoorden’ komt 

verhoudingsgewijs het meest voor in De Telegraaf (ruim 18 procent), het minst in Trouw 

(bijna 13 procent). ‘Verkrachting’ wordt relatief het meest gebruikt in NRC Handelsblad 

(ruim 10 procent), het minst in de Volkskrant (bijna 6 procent). ‘Genocide’ ten slotte, politiek 

het meest gevoelige sleutelwoord, komt het meest voor in Trouw (ruim 12 procent), het minst 

in De Telegraaf (ruim 6 procent).  

 

Wat het gebruik van sleutelwoorden in de verschillende perioden betreft, laten de gegevens in 

tabel 4.2 aan duidelijkheid weinig te wensen over.   

 
Tabel 4.2 Totaal aantal sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst naar periode  
 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In % * N In % * N In % * N In % * 
Oorlogsmisdaden 132 42,2 69 33,5 147 16,4 348 24,6 
Etnische zuivering 66 21,1 36 17,5 193 21,5 295 20,8 
Massamoord/-graven 27 8,6 30 14,6 144 16,1 201 14,2 
Deportatie -- -- - - 151 16,8 151 10,7 
Genocide 16 5,1 11 5,3 104 11,6 131 9,3 
Verkrachting 20 6,4 20 9,7 60 6,7 100 7,1 
Overige wreedheden 52 16,6 40 19,4 98 10,9 190 13,4 
Totaal 313 100,0 206 100,0 897 100,0 1416  
In % ** 22,1  14,4  63,3   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken sleutelwoorden per periode 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden 
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Met name in de maand juli maken dagbladen veelvuldig melding van gruweldaden die begaan 

zouden zij bij de verovering van de enclave Srebrenica. Zo komt het sleutelwoord ‘deportatie’ 

(vaak in de context van het scheiden van mannen en vrouwen/kinderen) in de maand juli voor 

het eerst in de berichtgeving voor. Vooral de term ‘deportatie’ roept sterke associaties op met 

gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, met name met het wegvoeren van joden naar de 

vernietigingskampen in Oost-Europa.  

 

Het grondpatroon wat het gebruik van sleutelwoorden in de berichtgeving betreft is duidelijk: 

tot juli 1995 worden vooral de sleutelwoorden ‘oorlogsmisdaden’ en in mindere mate 

‘etnische zuiveringen’ in de berichtgeving gebruikt. In juli 1995 is de belangrijkste 

verandering de enorme toename in het gebruik van sleutelwoorden: van 206 in mei/juni naar 

897 in juli 1995. De tweede verandering betreft het punt welke sleutelwoorden hoe vaak 

voorkomen in de berichtgeving. Verhoudingsgewijs wordt het sleutelwoord ‘etnische 

zuiveringen’ ongeveer evenveel gebruikt als in de voorafgaande maanden. De algemene term 

‘oorlogsmisdaden’ daarentegen komt verhoudingsgewijs aanzienlijk minder voor: van ruim 

veertig procent in de eerste maanden naar iets meer dan zestien procent in juli 1995. Meer 

specifieke termen – massamoord, deportatie en genocide – worden (aanzienlijk) vaker 

gebruikt in de berichtgeving. De meest algemene categorie – overige wreedheden – komt 

eveneens aanzienlijk minder voor. Kortom: in juli 1995 zijn de termen waarin over 

wreedheden en gruweldaden bericht wordt specifieker dan in de voorafgaande maanden.  
 
Tabel 4.3 De drie meest genoemde sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst naar 
periode 
Periode Meest genoemde sleutelwoord Tweede sleutelwoord Derde sleutelwoord 
Januari/april Oorlogsmisdaden  42,2% Oorlogsmisdaden 33,5% Etnische zuiveringen 21,5% 
Mei/juni Etnische zuiveringen 21,1% Overige wreedheden 19,4% Deportatie 16,8% 
Juli Overige wreedheden 16,6% Etnische zuiveringen 17,5% Oorlogsmisdaden 16,4% 
  
 

4.3 Het gebruik van sleutelwoorden in de maand juli 1995 

 

De berichtgeving in de maand juli 1995 wordt gekenmerkt door een verhoudingsgewijs 

intensief gebruik van sleutelwoorden: de berichtgeving bevat in juli 1995 meer 

sleutelwoorden dan in de maanden januari tot en met juni: 897 respectievelijk 519.  
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Tabel 4.4 Sleutelwoorden in de berichtgeving in de maand juli, uitgesplitst naar dagblad 

 
Sleutelwoorden 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In% N In% N In% N In% N In% 

Etnische zuivering 54 21,5 41 19,2 66 24,6 32 19,4 193 21,5 
Deportatie 47 18,7 31 14,6 47 17,5 26 15,8 151 16,8 
Oorlogsmisdaden 32 12,7 30 14,1 58 21,6 27 16,4 147 16,4 
Massamoord/-graven 43 17,1 38 17,8 30 11,2 33 20,0 144 16,1 
Genocide 31 12,4 17 8,0 41 15,3 15 9,1 104 11,6 
Verkrachting 10 4,0 28 13,1 9 3,4 13 7,9 60 6,7 
Overige wreedheden 34 13,5 28 13,1 17 6,3 19 11,5 98 10,9 
Totaal 251 100,0 213 100.0 268 100,0 165 100,0 897  
In % ** 28,0  23,7  29,9  18,4   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden 
 

In absolute zin gebruiken alle dagbladen veel meer sleutelwoorden dan in de voorafgaande 

zes maanden bij elkaar, maar dat gezegd zijnde valt vooral de toename in Trouw op (zie tabel 

4.5). 

 
Tabel 4.5 Toename in gebruik van sleutelwoorden uitgesplitst naar dagblad 
Dagblad Sleutelwoorden in januari/juni 

1995 
Sleutelwoorden in juli 1995 Toename van januari/juni 

op juli 1995 ** 
 N In % * N In % *  
de Volkskrant 158  30,4 251 28,0  58,9 
NRC Handelsblad 167  32,2 213 23,7  27,5 
Trouw  89  17,1 268 29,9 301,1 
De Telegraaf 105  20,2 165 18,4  57,1 
Totaal 519  100,0 897 100,0  
 
De dagbladen leggen ook in juli 1995 duidelijk accenten wat het gebruik van sleutelwoorden 

betreft: de ene krant gebruikt verhoudingsgewijs vaker een bepaald sleutelwoord dan de 

andere. Kijken we alleen naar de verhoudingsgegevens (%), dan zien we de grootste 

verschillen optreden bij de sleutelwoorden ‘verkrachting’, ‘oorlogsmisdaden’, massamoord’ 

en ‘genocide’: 

• NRC Handelsblad gebruikt relatief vaak het sleutelwoord ‘verkrachting’, Trouw gebruikt het 

relatief weinig (13 versus ruim 3 procent); 

• Trouw gebruikt relatief vaak het sleutelwoord ‘oorlogsmisdaden’, de Volkskrant gebruikt het 

relatief weinig (ruim 21 versus ruim 12 procent); 

• De Telegraaf gebruikt relatief vaak het sleutelwoord ‘massamoord’, Trouw gebruikt het relatief 

weinig (20 versus ruim 11 procent); 

• Trouw gebruikt relatief vaak het sleutelwoord ‘genocide’, NRC Handelsblad gebruikt het relatief 

weinig (ruim 15 versus 8 procent).  
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Om een beeld te schetsen van wat zich heeft afgespeeld in de dagen na de verovering van 

Srebrenica, laten de dagbladen meerdere malen vluchtelingen aan het woord die verslag doen 

van hun ervaringen. Het zijn vaak schokkende verhalen met gedetailleerde beschrijvingen van 

wat zij gezien en meegemaakt hebben. Zo citeert Peter Michielsen in NRC Handelsblad ruim 

een week na de val van Srebrenica in een artikel over de situatie vlak na de val de enclave een 

gevluchte jongen: 

‘Ik heb honderden lijken gezien. Langs de weg lag een man wiens oren en neus waren 

afgesneden en van elke hand drie vingers. Hij smeekte ons hem te doden. Maar we konden 

hem niet doden, niemand had er de moed voor. We hebben hem daar laten liggen, kreunend. 

Dat geluid zal me mijn hele leven bijblijven.’ (NRC Handelsblad, 20 juli 1995) 

 

Kijken we in de tijd gezien nog iets nauwkeuriger naar het gebruik van sleutelwoorden in de 

berichtgeving, dan blijken er per week grote verschillen in aantal en gebruik van 

sleutelwoorden op te treden (zie tabel 4.6). Het verschil in aantal sleutelwoorden (886, in 

tabel 4.4 897) vloeit voort uit het feit dat 1 en 31 juli in tabel 4.6 niet meegeteld worden.    

 

De week voor de val van Srebrenica komen in de berichtgeving over voormalig Joegoslavië 

nauwelijks sleutelwoorden voor. Incidenteel duikt het sleutelwoord ‘oorlogsmisdaden’ in de 

berichtgeving op en verder maken de dagbladen nog een enkele keer melding van wandaden 

die in de categorie ‘overige wreedheden’ vallen. In de week dat Srebrenica valt, gebruiken de 

dagbladen bij het beschrijven van de gebeurtenissen vooral de sleutelwoorden ‘etnische 

zuiveringen’ en ‘deportatie’ (samen ruim driekwart van alle sleutelwoorden). In de eerste 

week na de val van de enclave roept het gebruik van sleutelwoorden een veel gevarieerder 

beeld op. Het meest voorkomende sleutelwoord is nu ‘massamoord’ (23,9 procent), maar die 

term domineert de berichtgeving lang niet in de mate als in de eerste week de uitdrukking 

‘etnische zuivering’ (48,8 procent). De gebeurtenissen worden in de eerste week na de val 

met andere woorden in duidelijk andere termen beschreven. ‘Etnische zuivering’ en 

‘deportatie’ maken nu samen niet ruim driekwart, maar nog geen kwart van alle 

sleutelwoorden uit. De politiek meest gevoelig liggende term ‘genocide’ komt in de week dat 

Srebrenica valt nauwelijks voor in de berichtgeving (N=2, 1,0 procent), in de week na de val 

is ‘genocide’ na ‘massamoord’ het meest gebruikte sleutelwoord (N=62, 17 procent).   

 
Tabel 4.6 Het gebruik van sleutelwoorden in de berichtgeving in juli 1995, uitgesplitst naar week 
 2-8 juli 1995 9-15 juli 1995 16-22 juli 1995 23-29 juli 1995 Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
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Etnische zuivering - - 101 48,8 53 14,6 38 12,6 192 21,8 
Deportatie - - 57 27,5 33 9,1 60 19,9 150 16,9 
Oorlogsmisdaden 5 38,5 16 7,7 47 12,9 78 25,8 146 16,5 
Massamoord/-graven - - 13 6,3 87 23,9 43 14,2 143 16,1 
Genocide - - 2 1,0 62 17,0 40 13,2 104 11,7 
Verkrachting - - 10 4,8 37 10,2 13 4,3 60 6,8 
Overige wreedheden 8 61,5 8 3,9 45 12,4 30 9,9 91 10,3 
Totaal 13  207 100,0 364 100,0 302 100,0 886  
In % ** 1,5  23,4  41,1  34,1   100,0 
*   in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per week 
** in percentages van totaal aantal over sleutelwoorden in juli 1995 
 

In de tweede week na de val van Srebrenica keert Dutchbat terug in Nederland. Het gebruik 

van sleutelwoorden in de berichtgeving laat dan opnieuw een verschuiving zien: ‘deportatie’ 

– waaronder ook het scheiden van mannen en vrouwen/kinderen is meegerekend – komt 

aanzienlijk vaker voor, evenals ‘oorlogsmisdaden’. ‘Massamoord’ en in mindere mate 

‘genocide’ en ‘verkrachting’ worden minder gebruikt om de gebeurtenissen bij de val van de 

enclave te beschrijven.  

 

Voor de week waarin Srebrenica valt en voor de eerste week na de val van de enclave, gaan 

we voor de twee meest voorkomende sleutelwoorden na hoe vaak ze in welke krant op welke 

dag gebruikt worden.  

 

4.3.1 De meest gebruikte sleutelwoorden in de week dat Srebrenica valt nader bekeken  

‘Etnische zuiveringen’ en ‘deportatie’ zijn de sleutelwoorden die in de week dat de enclave 

valt, veruit het meest gebruikt worden. De stroom berichten waarin deze sleutelwoorden 

voorkomen komt vanaf donderdag 13 juli, twee dagen na de val, echt op gang (zie tabel 4.7).  

 
Tabel 4.7 Het sleutelwoord ‘etnische zuiveringen’ in de berichtgeving in week 28, uitgesplitst naar dagblad 
 
Datum 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 

10 juli 1995 - - 3 15,0 2 4,9 - - 5 5,0 
11 juli 1995 1 4,0 1 5,0 - - - - 2 2,0 
12 juli 1995 4 16,0 6 30,0 1 2,4 - - 11 10,9 
13 juli 1995 5 20,0 1 5,0 8 19,5 7 46,7 21 20,8 
14 juli 1995 11 44,0 6 30,0 22 53,7 6 40,0 45 44,6 
15 juli 1995 4 16,0 3 15,0 8 19,5 2 13,3 17 16,8 
Totaal 25 100,0 20 100,0 41 100,0 15 100,0 101  
In % ** 24,8  19,8  40,1  14,9   100.0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘etnische zuiveringen’ per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over etnische zuiveringen in week 28 
 

‘Srebrenica onmiddellijk ‘gezuiverd’ en ‘VN kijken machteloos toe bij “etnische 

schoonmaak”’, koppen Trouw respectievelijk De Telegraaf donderdag 13 juli 1995. Iedere 
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volgende dag komt de term ook in de media voor. En de Volkskrant kopt vrijdag op 14 juli 

‘Serven willen “zuivering” vandaag afronden’. In het artikel wordt vervolgens onder meer 

gemeld:  
‘De Bosnische Serviërs hebben verklaard dat zij de enclave vrijdagavond volledig gezuiverd 

willen hebben. Tussen de vijftien en achttienduizend mensen waren gisteren in bussen naar 

Moslim-gebied “geëvacueerd”.’ 

 

Een nieuw sleutelwoord in de berichtgeving is ‘deportatie’, een uitdrukking die sterker nog 

dan de andere sleutelwoorden associaties oproept met de Tweede Wereldoorlog. De term is 

voor het eerst getraceerd in NRC Handelsblad van 12 juli 1995.  
 
Tabel 4.8 Het sleutelwoord ‘deportatie’ in de berichtgeving in week 28, uitgesplitst naar dagblad 
 
 
Datum 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 

12 juli 1995 - - 7 46,7 - - - - 7 12,3 
13 juli 1995 2 28,6 5 33,3 3 15,0 11 73,3 21 36,8 
14 juli 1995 4 57,1 2 13,3 13 65,0 1 6,7 20 35,1 
15 juli 1995 1 14,3 1 6,7 4 20,0 3 20,0 9 15,8 
Totaal 7 100,0 15 100,0 20 100,0 15 100,0 57  
In % ** 12,3  26,3  35,1  26,3   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘deportatie’ per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘deportatie’ in week 28 
 

De term ‘deportatie’ duikt in juli 1995 voor het eerst op in de berichtgeving over voormalig 

Joegoslavië. NRC Handelsblad van 12 juli 1995 gebruikt de uitdrukking als eerste in een kop: 

‘Massale deportatie Moslims Srebrenica’. De volgende ochtend wordt de uitdrukking ook in 

de Volkskrant, Trouw en De Telegraaf over de gebeurtenissen in Srebrenica gebruikt. 

‘Dutchbat controleert deportatie’, luidt bijvoorbeeld een kop in De Telegraaf van 13 juli 

1995. In het bericht wordt ondermeer gezinspeeld op de mogelijkheid dat Dutchbat betrokken 

raakt bij de deportatie van de Moslim-bevolking:  
‘Het Nederlandse bataljon blauwhemen in de enclave Srebrenica wordt op deze manier 

regelrecht betrokken bij de meedogenloze deportaties van de Moslim-bevolking onder leiding 

van de Bosnisch-Servische commandant Mladic’ 

 

4.3.2 De meest gebruikte sleutelwoorden in de week na de val van Srebrenica nader 

bekeken 

In de week na de val van Srebrenica zijn ‘massamoord’ en ‘genocide’ de meest voorkomende 

sleutelwoorden.  
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Tabel 4.9 Het sleutelwoord ‘massamoord/-graven’ in de berichtgeving in week 29, uitgesplitst naar dagblad  
 
Datum 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 

17 juli 1995 6 24,0 2 11,1 3 15,0 5 20,8 16 18,4 
18 juli 1995 6 24,0 3 16,7 8 40,0 1 4,2 18 20,7 
19 juli 1995 4 16,0 1 5,6 - - 3 12,5 8 9,2 
20 juli 1995 1 4,0 - - 1 5,0 1 4,2 3 3,4 
21 juli 1995 2 8,0 11 61,1 - - 4 16,7 17 19,5 
22 juli 1995 6 24,0 1 5,6 8 40,0 10 41,7 25 28,7 
Totaal 25 100,0 18 100,0 20 100,0 24 100,0 87  
In % ** 28,7  20,7  23,0  27,6   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘massamoorden/-graven’ per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘massamoorden/-graven’ in week 28 
 
In de week na de val van de enclave berichten de media dagelijks over moordpartijen die 

hebben plaatsgevonden. ‘Servische burgers melden executie van 4000 Moslims’, kopt Trouw, 

zaterdag 22 juli 1995. ‘Serven getuigen van slachtpartij Moslim-mannen nabij Bratunac’, 

kopt de Volkskrant, diezelfde dag.  
 

Op woensdag 19 juli komt het sleutelwoord ‘genocide’ plotseling meer dan incidenteel voor 

in de berichtgeving. Aanleiding vormen uitlatingen van minister Pronk na een bezoek aan 

Bosnië. Op zaterdag 22 juli valt het woord ‘genocide’ in totaal 24 keer, dit keer naar 

aanleiding van uitlatingen van minister van Defensie Voorhoeve. Aanvankelijk distantieert 

Voorhoeve zich van Pronks bewering dat in Srebrenica sprake is van genocide. Op het 

moment dat alle Dutchbatters in veiligheid zijn, neemt ook Voorhoeve het woord ‘genocide’ 

in de mond.  

 
Tabel 4.10 Het sleutelwoord ‘genocide’ in de berichtgeving in week 28, uitgesplitst naar dagblad  
 
Datum 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In %*  N In % * N In % * N In % * N In % * 

17 juli 1995 - - 1 5,9 - - - - 1 1,6 
18 juli 1995 - - - - 1 3,4 - - 1 1,6 
19 juli 1995 4 44,4 3 17,6 4 13,8 4 57,1 15 24,2 
20 juli 1995 2 22,2 3 17,6 9 31,0 - - 14 22,6 
21 juli 1995 - - 6 35,3 1 3,4 - - 7 11,3 
22 juli 1995 3 33,3 4 23,5 14 48,3 3 42,9 24 38,7 
Totaal 9 100,0 17 100,0 29 100,0 7 100,0 62  
In % ** 14,5  27,4  46,8  11,3   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘genocide’ per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoord ‘genocide’ in week 28 
 

Het sleutelwoord ‘genocide’ wordt in de week dat Srebrenica valt slechts twee keer gebruikt 

in de berichtgeving, beide keren in de Volkskrant (10 en 11 juli 1995). De week na de val 

komt het in totaal 62 keer voor, alle dagbladen gebruiken de term in de berichtgeving over de 

val van Srebrenica. Vooral in Trouw wordt de uitdrukking ‘genocide’ relatief zeer vaak 

gebruikt. Soms klinkt in de berichten duidelijk door dat de (VN-)autoriteiten terughoudend 
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zijn om het woord te gebruiken. ‘Genocide enclaves taboe voor VN’, kopt NRC Handelsblad 

bijvoorbeeld op vrijdag 21 juli. Het bericht meldt vervolgens: 

‘De vluchtelingen getuigen van systematische moord en verkrachting in de door de Bosnische 

Serviërs belaagde enclaves, maar de VN weigeren officieel te bevestigen dat zich een 

genocide afspeelt (...) de VN-gezant in het voormalig Joegoslavië, Yasushi Akashi zei “niet 

op de hoogte” te zijn van een volkerenmoord in de enclaves.’ 

 

Nederlandse politici laten een dag later die terughoudendheid varen: 
 ‘Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij Srebrenica’, 

 schrijft Trouw op 22 juli 1995. Volgens Voorhoeve is in Srebrenica wel degelijk genocide 

gepleegd. In een gesprek met Trouw gaat Voorhoeve nog een stap verder. Hij zegt onder 

meer:  

‘Ik heb drie jaar geleden al gesproken over volkerenmoord in ex-Joegoslavië. Genocide is de 

vernietiging van groepen mensen. Dat is het patroon in Bosnië, en dat zagen we ook bij de 

verdrijving van Moslims uit Srebrenica.’ 

 

4.3.3 Het gebruik van sleutelwoorden en plaatsaanduiding 

Sleutelwoorden zijn naar hun aard direct gerelateerd aan de berichtgeving over de 

ontwikkelingen op het slagveld. Evenals in 1993 wordt in de berichtgeving lang niet altijd 

duidelijk waar gevochten wordt of waar wandaden die besloten liggen in de sleutelwoorden 

gepleegd zijn. Een precieze locatie wordt maar in een beperkt aantal gevallen aangegeven, 

vaak het betreft plaatsbepalingen als ‘Centraal-Bosnië’ of ‘Oost-Bosnië’. De mate waarin 

oorlogshandelingen en sleutelwoorden gekoppeld worden aan een locatie, zegt iets over de 

nauwkeurigheid van de berichtgeving. De berichtgeving over oorlogshandelingen blijkt zo 

bezien nauwkeuriger dan berichtgeving waarin sleutelwoorden voorkomen (zie tabel 4.11). 

 
Tabel 4.11 Aanduiding locatie in uitspraken met sleutelwoorden en met oorlogshandelingen per periode  
Periode Sleutelwoorden Oorlogshandelingen 
 N NL* In % N NL* In % 
Januari/april 1995 211 28 13,3 297 247 83.2 
Mei/juni 1995 128 26 20,3 473 326 70,0 
Juli 1995 531 277 52,2 256 200 75,9 
Totaal 870 331 38,0 1026 773 75,5 
* aantal uitspraken met gespecificeerde locatie 
 

Als het om oorlogshandelingen gaat (wie vecht met wie), wordt aanzienlijk vaker duidelijk 

waar precies gevochten wordt dan wanneer sleutelwoorden in het geding zijn. Van de 

wandaden besloten liggend in de sleutelwoorden, blijft in ruim zestig procent van de gevallen 
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onduidelijk waar de wandaden begaan zijn. Van de gevechten is slechts in een kwart van de 

gevallen onduidelijk waar die plaatsgevonden hebben. Wat de sleutelwoorden betreft moet 

daar bij worden aangetekend dat in de maand juli de precieze locatieaanduiding aanzienlijk 

vaker vermeld wordt: Srebrenica. In de eerste zes maanden is het verschil tussen 

‘sleutelwoorden’ en ‘oorlogshandelingen’ wat locatieaanduiding betreft derhalve nog 

aanzienlijk groter: ruim zestien procent versus ruim vierenzeventig procent. 

 

Vergeleken met 1993 is de berichtgeving qua locatieaanduiding specifieker geworden. 

‘Sleutelwoorden’ (1993: N=1420, 25,4 procent) stijgt in 1995 naar ruim 38 procent, 

‘oorlogshandelingen’ (1993: N=2641, 52,9 procent) stijgt in 1995 naar ruim 75 procent. 

Tussen de vier dagbladen bestaan aanzienlijke verschillen met Trouw als duidelijk meest 

specifieke en De Telegraaf als minst specifieke krant.  
 

Tabel 4.12 Aanduiding locatie in uitspraken met sleutelwoorden en met oorlogshandelingen, uitgesplitst naar  
   dagblad 

 Sleutelwoorden Oorlogshandelingen 
 N NL* In % N NL* In % 
de Volkskrant 227 58 25,6 301 224 74,4 
NRC Handelsblad 226 89 39,4 340 257 75,6 
Trouw 273 151 55,3 259 216 83,4 
De Telegraaf 144 33 22,9 126 76 60,3 
Totaal 870 331 38,0 1026 773 75,3 
* aantal uitspraken met gespecificeerde locatie 
 

Met name het verschil bij de sleutelwoorden is opmerkelijk. In ruim 55 procent van de 

uitspraken noemt Trouw de locatie waar de misdaden zijn gepleegd, De Telegraaf vermeldt in 

slechts 23 procent van de gevallen de locatie. De Volkskrant is wat sleutelwoorden betreft ook 

niet erg precies in de aanduiding van locaties. Bij ‘oorlogshandelingen’ zijn de verschillen 

tussen de dagbladen minder in het oog springend, het patroon is hetzelfde: Trouw is het meest 

specifiek is, De Telegraaf het minst. 
 

4.4. Gebruik van sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor 

 

In de uitspraken met sleutelwoorden is in het merendeel van de gevallen duidelijk welke 

strijdende partij verantwoordelijk wordt gehouden voor de geïmpliceerde wandaden. 

‘Bosnische Serven brandschatten systematisch alle huizen in Zepa’, de Volkskrant, 31 juli 

1995, is een voorbeeld van een uitspraak waarin een strijdende partij direct gekoppeld wordt 

aan een sleutelwoord (in dit geval: ‘overige wreedheden’). In paragraaf 4.5 gaan we verder in 
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op sleutelwoorden gekoppeld aan een interne actor, eerst staan we stil bij het gebruik van 

sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor. Dat geldt voor 546 van de in totaal 1416 

uitspraken met sleutelwoorden. Het betreft drie typen uitspraken: 

 

• evaluatieve uitspraken 

uitspraken waarin externe actoren zich in evaluatieve zin uitlaten over etnische zuiveringen, 

verkrachtingen, massamoorden enz.; het prototype van een dergelijke uitspraak is ‘Clinton 

veroordeelt etnische zuiveringen’, #; 

• causale uitspraken 

uitspraken waarin een oorzaak-gevolg-relatie gelegd wordt met een sleutelwoord in de positie van 

oorzaak of gevolg; prototype van een dergelijke uitspraak is ‘Etnisch zuiveren levert veel geld op 

in Bosnië’, de Volkskrant, 24 maart 1995; 

• werkelijkheidsuitspraken 

uitspraken waarin een toename/afname gemeld wordt met een sleutelwoord in de positie van 

onderwerp; prototype van een dergelijke uitspraak is ‘VN: 'etnische terreur' Bosnië houdt aan’, 

NRC Handelsblad, 7 januari 1995. 

 

De meeste van deze niet gekoppelde uitspraken over sleutelwoorden zijn terug te vinden in de 

berichtgeving van de Volkskrant. Zij neemt precies eenderde van het totaal aantal uitspraken 

voor haar rekening, gevolgd door NRC Handelsblad (28,2 procent). 

 
Tabel 4.13 Sleutelwoorden niet gekoppeld aan interne actor, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In%* N In%* N In%* N In%* N In%** 
Oorlogsmisdaden 32 17,6 40 26,0 26 31,0 38 30,2 136 24,9 
Etnische zuivering 51 28,0 35 22,7 23 27,4 22 17,5 131 24,0 
Deportatie 36 19,8 19 12,3 9 10,7 20 15,9 84 15,4 
Genocide 18 9,9 15 9,7 11 13,1 10 7,9 54 9,9 
Massamoord/-graven 18 9,9 17 11,0 7 8,3 12 9,5 54 9,9 
Verkrachting 7 3,8 12 7,8 1 1,2 9 7,1 29 5,3 
Overige wreedheden 20 11,0 16 10,4 7 8,3 15 11,9 58 10,6 
Totaal 182 100,0 154 100,0 84 100,0 126 100,0 546  
In % ** 33,3  28,2  15,4  23,1   100,0 
*   in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per krant 
** in percentages van totaal aantal sleutelwoorden  
 

Trouw bevat opvallend weinig uitspraken met sleutelwoorden die niet gekoppeld zijn aan een 

interne actor, zeker in relatie tot het totaal aantal sleutelwoorden dat in de vier kranten 

voorkomt. In de berichtgeving van Trouw komen in totaal 357 sleutelwoorden voor, 84 (23,5 

procent) daarvan niet gekoppeld. In de andere drie kranten is dat ruim boven de veertig 
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procent. De berichtgeving van Trouw in termen van sleutelwoorden is met andere woorden 

sterker dan in de andere kranten dadergericht: wie heeft zich schuldig gemaakt aan de 

geïmpliceerde wandaden? 

 

De relatieve frequentie waarmee de verschillende niet-gekoppelde sleutelwoorden gebruikt 

worden in de berichtgeving, wijkt niet of nauwelijks af van het algemene beeld (zie tabel 4.1).  

 

Het gebruik van niet aan een interne actor gekoppelde sleutelwoorden is sterk geconcentreerd 

in de maand juli, iets sterker nog dan het gebruik van sleutelwoorden in het algemeen (zie 

tabel 4.2).  

 
Tabel 4.14 Het gebruik van sleutelwoorden niet gekoppeld aan een actor, uitgesplitst naar periode 
 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %** 
Oorlogsmisdaden 64 62,7 23 29,5 49 13,4 136 24,9 
Etnische zuivering 21 20,6 18 23,1 92 25,1 131 24,0 
Deportatie -- -- -- -- 84 23,0 84 15,4 
Genocide 5 4,9 5 6,4 44 12,0 54 9,9 
Massamoord/-graven -- -- 10 12,8 44 12,0 54 9,9 
Verkrachting 2 2,0 14 17,9 13 3,6 29 5,3 
Overige wreedheden 10 9,8 8 10,3 40 10,9 58 10,6 
Totaal 102 100,0 78 100,0 366 100,0 546  
In % ** 18,7  14,3  67,0   100,0 
*  in percentages van totaal aantal uitspraken over niet-gekoppelde sleutelwoorden per periode 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over niet-gekoppelde sleutelwoorden 
 

Uitspraken met sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor, kunnen worden 

ingedeeld in drie typen: evaluatieve, causale en werkelijkheidsuitspraken. Nadere analyse 

leert dat met name werkelijkheidsuitspraken sterk geconcentreerd zijn in de maand juli. Van 

de 189 werkelijkheidsuitspraken zijn er 153 (83,7 procent) afkomstig uit de maand juli. 

Opmerkelijk is dat met name de sleutelwoorden ‘genocide’ en ‘overige wreedheden’ een 

verhoudingsgewijs fors deel van het totale aantal werkelijkheidsuitspraken vormen. 

‘Genocide’ wordt 35 keer, ‘overige wreedheden’ 31 keer in dit type uitspraak genoemd.  

 

4.5 Gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren 

 

Het beeld dat het publiek zich kan vormen van de strijdende partijen, is deels gebaseerd op de 

frequentie waarmee deze partijen in de berichtgeving verantwoordelijk worden gehouden 

voor de wandaden die besloten liggen in de sleutelwoorden. Wie voortdurend wordt 

afgeschilderd als pleger van wan- en gruweldaden, hoeft niet te rekenen op steun in de 
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publieke opinie. Wie continu als slachtoffer in beeld komt, heeft wat dat betreft een heel wat 

gunstiger uitgangspositie. De eerste wordt al snel als de bad guy, de tweede als de good guy 

beschouwd. In de praktijk is geen sprake van een zwart-witsituatie. Met enige regelmaat 

wordt in de dagbladen naar voren gebracht dat in deze oorlog geen van de partijen deugt. Zo 

schrijft Frank van Vliet in De Telegraaf, 22 juli 1995: 
‘Geen van de vele partijen op de Balkan heeft schone handen. Ook de Moslims niet, die nu bij 

duizenden uit de zogenaamde veilige havens Srebrenica en Zepa zijn gevlucht en in Tuzla 

onder primitieve omstandigheden zijn ondergebracht. Overigens is het waar dat de 

kampioenen van de verkrachtingen, moordpartijen en andere wreedheden de Bosnische 

Serviërs zijn.’  

 

De gegevens laten maar één conclusie toe: in de ogen van de dagbladen zijn de (Bosnische) 

Serven inderdaad de kampioenen waar Van Vliet ze voor houdt (zie tabel 4.15).  

 
Tabel 4.15 Gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan interne militaire actoren in berichtgeving over voormalig  

   Joegoslavië 
 Totaal Serven Moslims Kroaten Alle partijen 

N N In % * N In % * N In % * N In % * 
Oorlogsmisdaden 212 174 82,1 13 6,1 17 8,0 8 3,8 
Etnische zuivering 164 149 90,9 1 0,6 12 7,3 2 1,2 
Massamoord/-graven 147 140 95,2 3 2,0 3 2,0 1 0,7 
Genocide 77 73 94,8 -- -- 4 5,2 -- -- 
Verkrachting 71 71 100,0 -- -- -- -- -- -- 
Deportatie 67 67 100,0 -- -- -- -- -- -- 
Overige wreedheden 132 108 81,8 -- -- 21 15,9 3 2,3 
Totaal 870 782 89,9 17 2,0 57 6,6 14 1,6 
*  in percentages van totaal aantal uitspraken met betreffende sleutelwoord(en)  
 

Bijna 90 procent van alle in de sleutelwoorden geïmpliceerde wandaden komt in de 

berichtgeving op naam de Serven te staan. Kortom: als bericht wordt over wandaden, dan 

worden die wandaden vrijwel altijd begaan door Serven. In 1993 is het beeld op dit punt veel 

minder uitgesproken. Weliswaar domineren de Serven ook in dat jaar de berichtgeving over 

wandaden, maar de verhoudingen liggen toch wezenlijk anders.  

 
4.16 Gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan interne militaire actoren in 1993 en 1995 (in percentages van 
totaal) 
 
Jaar  

Totaal Serven Moslims Kroaten Alle partijen 
N N In % * N In % * N In % * N In % * 

1993 1420 720 50,7 187 13,2 430 30,3 83 5,8 
1995 870 782 89,9 17 2,0 57 6,6 14 1,6 
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In 1993 maken de dagbladen meer dan incidenteel melding van wandaden begaan door 

Moslims, Kroaten of door alle partijen, in 1995 is dat niet langer het geval. In 1993 werd al 

duidelijk dat in de publieke opinie de Serven al als de bad guys werden beschouwd, ook al 

werd dat beeld door de berichtgeving in de onderzochte dagbladen zeker niet ten volle 

ondersteund: dat ook de andere betrokken partijen zich schuldig maakten aan wandaden, 

kwam in de berichtgeving in 1993 meer dan incidenteel naar voren. In 1995 bevestigen de 

onderzochte dagbladen het beeld van de (Bosnische) Serven als bad guys voluit. Een goed 

voorbeeld is de analyse die Anet Bleich, 15 juli 1995, enkele dagen na de val Srebrenica, in 

de Volkskrant publiceert. Fel uithalend naar de strategie die de VN gevolgd heeft, schrijft zij:  
‘Meneer Mladic en zijn “president” Karadžić zijn namelijk – dat hebben ze deze week 

opnieuw overtuigend bewezen – ordinaire racisten of desgewenst fascisten. (...) Ze hebben het 

bewezen tegen alle voorspellingen in van goed ingevoerde VN’ers ter plekke, die tot een uur 

vóór het gebeurde bleven zeggen dat de strijdkrachten van Mladic Srebrenica niet zouden 

willen veroveren, want het “etnisch zuiveren” van veertigduizend Moslims was toch ook voor 

hen wel wat veel. Nou, proficiat, de operatie is gesmeerd verlopen!’ 

 

Vervolgens kritiseert Bleich het een dag eerder door Norbert Both gedane voorstel om alle 

enclaves in Oost-Bosnië op te heffen. 
‘Welja, toe maar, nog een stuk of vijftigduizend vluchtelingen onder barre omstandigheden op 

weg naar het vliegveld van Tuzla! Nog een paar voetbalstadions vol mannen die over hun 

“oorlogsmisdaden” worden “ondervraagd” door de o zo redelijke hulptroepen van meneer 

Mladic. Nog een paar jonge vaders die als potentiële oorlogsmisdadigers worden afgevoerd 

naar het stadion en hun baby aan een vreemde vrouw moeten meegeven. Je moet iets over 

hebben voor een diplomatieke oplossing en een strategisch perspectief.’ 

 

In 1995 zijn de vier dagbladen zeer eensgezind in het aanwijzen van de Serven als plegers 

van wandaden: de verschillen tussen de vier dagbladen zijn vrijwel te verwaarlozen. Het 

meest opmerkelijke is nog de ‘metamorfose’ van Trouw: in 1993 de krant die de Serven het 

minst vaak aan sleutelwoorden koppelde (44,3 procent), in 1995 de krant die de Serven het 

vaakst als plegers van wandaden beschouwt (92,7 procent).  

 
Tabel 4.17 Het gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan interne militaire actoren, uitgesplitst naar dagblad 
 Totaal Serven Moslims Kroaten Alle partijen 
  N In %* N In %* N In %* N In %* 
de Volkskrant 227 201 88,5 4 1,8 16 7,0 6 2,6 
NRC Handelsblad 226 200 88,5 5 2,2 20 8,8 1 0,4 
Trouw 273 253 92,7 7 2,6 9 3,3 4 1,5 
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De Telegraaf 144 128 88,9 1 0,7 12 8,3 3 2,1 
Totaal 870 782 89,9 17 2,0 57 6,6 14 1,6 
* in percentages van totaal aantal uitspraken met sleutelwoorden gekoppeld aan interne actor  
 

Niet alleen militaire, ook politieke actoren worden in de berichtgeving verantwoordelijk 

gesteld voor wandaden zoals geïmpliceerd in de sleutelwoorden. In die berichten wordt er 

vanuit gegaan dat de wandaden onderdeel zijn van een beleid waarvoor de politieke leiders 

verantwoordelijkheid dragen. In een uitspraak als ‘Karadžić verdacht van oorlogsmisdaden’ 

(de Volkskrant, 25 april 1995) is duidelijk dat een sleutelwoord gekoppeld wordt aan een 

politieke leider uit één van de strijdende kampen.  

 

Het aantal uitspraken waarin politieke leiders en sleutelwoorden gekoppeld worden, is 

aanzienlijk geringer dan bij militaire actoren. Het gaat in totaal om 119 uitspraken. Nog 

sterker dan bij militaire actoren, zijn het de Serven die verantwoordelijk gehouden worden 

voor het begaan van wandaden. 

 
Tabel 4.18 Het gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan diplomatieke actoren, uitgesplitst naar dagblad 
 Totaal Serven Moslims Kroaten 
 N N In %* N In %* N In %* 
de Volkskrant 31 29 93,5 1 3,2 1 3,2 
NRC Handelsblad 41 40 97,6 1 2,4 -- -- 
Trouw 30 28 93,3 1 3,3 1 3,3 
De Telegraaf 22 22 100 -- -- -- -- 
Totaal 124 119 96,0 3 2,4 2 2 
* in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden per interne partij per dagblad 
 

De politieke leiders van Bosnië en Kroatië worden in 1995 bij zeer hoge uitzondering en per 

krant hooguit één keer verantwoordelijk gehouden voor wandaden, de politieke leiders van 

Servië worden minimaal 22 keer (De Telegraaf) en maximaal 40 keer (NRC Handelsblad) 

genoemd als verantwoordelijk voor wandaden.  
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5 Diplomatieke interventie 

 

5.1 Inleiding 

 

‘War makes the decisions, diplomacy merely records’, luidt een befaamde uitspraak van 

Taylor.  

Zo ergens, dan lijkt deze uitspraak te gelden voor de oorlog in Bosnië in 1995. Die oorlog is 

dan al vanaf april 1992 gaande. Talloze plannen en voorstellen voor vrede zijn in de loop van 

de jaren gesneuveld. In 1995 strijden de pogingen om het conflict op vreedzame wijze te 

beëindigen en het verloop van de strijd op het slagveld dus nog steeds om de aandacht van de 

media. In 1993 gold dat ‘vechten’ en ‘praten’ in de berichtgeving van de media elkaar 

voortdurend afwisselden. Een duidelijk patroon à la Taylor was daarbij niet bloot te leggen. 

In 1995 is Taylors uitspraak ook in de berichtgeving beter herkenbaar: de gevolgen van de 

interne, militaire strijd blijken duidelijk beslissend, de diplomaten lopen achter die 

ontwikkelingen aan en richten zich naar het verloop van de gewapende strijd.  

 

5.2 Diplomatieke interventie: een korte voorgeschiedenis 

 

Op 1 januari 1995 gaat een bestand in dat voor vier maanden zal gelden. In die vier maanden, 

zo is de bedoeling, gaan de strijdende partijen onderhandelen over een vredesplan dat 

geformuleerd is door de Contactgroep. Die groep vervult inmiddels een centrale rol in de 

pogingen van de internationale gemeenschap om langs diplomatieke weg een oplossing te 

vinden voor het conflict in voormalig Joegoslavië. De facto heeft de groep de rol van het 

bemiddelaarsduo Owen en Stoltenberg langzaam maar zeker overgenomen. De groep is eind 

april 1994 opgericht. Aanleiding vormde destijds een crisis rond de enclave Goražde, die zo 

hoog opliep dat de NAVO enkele luchtaanvallen uitvoerde en de internationale gemeenschap 

een ultimatum stelde aan de (Bosnische) Serven. Dat ultimatum strekte ertoe rond het 

belegerde Sarajevo een zone zonder zware wapens in te stellen. De luchtaanvallen van de 

NAVO en het ultimatum van de internationale gemeenschap stuitten op hevig verzet van 

Rusland. De Russische diplomaat Tsjoerkin wist uiteindelijk de (Bosnische) Serven ertoe te 

bewegen toe te geven aan de eisen van de NAVO en de VN. Op maandag 24 april wordt de 

Contactgroep officieel in het leven geroepen. Naast Rusland en de Verenigde Staten maken 

Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, de Europese Commissaris voor Buitenlands Beleid en 

de twee vice-voorzitters van het Steering-comité deel uit van de Contactgroep. Belangrijkste 
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doelstelling van de groep is het gebied stabiliseren en vervolgens een politieke oplossing voor 

het conflict realiseren.  

 

In de zomer van 1994 presenteert de Contactgroep haar eerste plan voor vrede. In dat voorstel 

blijft de staat Bosnië-Herzegovina bestaan, zij het in de vorm van twee aparte deelstaten: 51 

procent van het grondgebied voor de Moslim-Kroatische federatie en 49 procent voor de 

Bosnische Serven. Om eindeloze onderhandelingen over de details van de landkaart te 

voorkomen, besluit de Contactgroep de strijdende partijen voor de keus te stellen: ze kunnen 

het plan accepteren of weigeren. Zowel de Kroaten als de Moslims gaan akkoord, maar 

Karadžić en de zijnen wijzen het af. Milošević accepteert het voorstel van de Contactgroep 

wel. De breuk tussen de Serven en de Bosnische Serven lijkt daarmee definitief. Milošević 

sluit de grens tussen beide staten in een poging om Karadžić te dwingen het voorstel te 

accepteren. Karadžić volhardt echter in zijn weigering.  

 

Eind 1994 volgt een crisis rond de enclave Bihac. De NAVO bombardeert het vliegveld van 

Ubdina in Kroatië. Dat vliegveld, aldus de NAVO, dient als basis voor luchtaanvallen van de 

(Bosnische) Serven op Bihac. Als reactie op de NAVO-bombardementen nemen de 

Bosnische Serven VN-militairen in gijzeling. Dat leidt binnen de Contactgroep tot ernstige 

verdeeldheid. De kern daarvan is de tegenstelling tussen Amerika enerzijds en 

Frankrijk/Engeland anderzijds. Frankrijk en Engeland hebben beide veel militairen 

beschikbaar gesteld voor de VN-macht op de grond, Amerika heeft geen militairen op 

Joegoslavische bodem. Amerika pleit telkens opnieuw voor luchtaanvallen, Engeland en 

Frankrijk zinspelen voortdurend op de mogelijkheid alle troepen terug te trekken.  

 

De crisis rond Bihac wordt eind 1994 gesust door de Amerikaanse oud-president Carter. 

Karadžić nodigt hem via de camera’s van CNN uit voor onderhandelingen over een eigen 

Bosnisch-Servisch ‘zespuntenplan’. Dit initiatief geeft geen aanleiding tot hoge 

verwachtingen, maar, zo redeneert Washington ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Carter 

vertrekt naar Bosnië en komt met Karadžić een staakt-het-vuren voor vier maanden overeen. 

In ruil daarvoor ziet de NAVO af van verdere luchtaanvallen.  

 

Vanaf januari 1995 gaat het staakt-het-vuren in en worden de onderhandelingen over een 

politieke oplossing voortgezet. De onderhandelaars – naast Carter de leden van de 

Contactgroep, onder wie de latere architect van het Dayton-akkoord, de Amerikaanse 
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diplomaat Richard Holbrooke – proberen gebruik te maken van de winter en van de 

oorlogsmoeheid van de strijdende partijen. Ze dringen erop aan snel een nieuw akkoord te 

sluiten. Dat blijkt geen eenvoudige opgave te zijn. Er mag dan een akkoord zijn over een 

staakt-het-vuren, dat houdt geenszins in dat er ook gepraat wordt over de voorstellen voor 

vrede van de Contactgroep. Niet alleen het feit dat het overeengekomen bestand voortdurend 

wordt geschonden – daaraan is iedereen zo langzamerhand wel gewend geraakt -, maar ook 

de voortdurende onenigheid binnen de Contactgroep, vormt een belemmering voor het (snel) 

bereiken van een politieke oplossing.  

 

Naarmate de strijd grimmiger wordt, verschuift het accent in de berichtgeving naar een 

mogelijke militaire interventie, al blijven de vredespogingen van de internationale 

gemeenschap continu in het nieuws. De teneur van de berichtgeving blijft onveranderd een 

mix van moedeloosheid en sluimerend cynisme: concrete resultaten kunnen niet worden 

gemeld, laten we de hoop niet opgeven, is de ondertoon van veel berichten over de 

diplomatieke inspanningen. Zo schrijft Peter Michielsen over de vredesonderhandelingen:  
‘Inmiddels circuleren talloze “tussenvoorstellen” om de partijen weer naar de 

onderhandelingstafel te krijgen. Zo heeft de internationale contactgroep voor Bosnië – de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Rusland – een ‘erkenningsplan’ 

voor heel ex-Joegoslavië geopperd. Er is een “negenpuntenplan” voor de Bosnische federatie. 

Er is een plan van de zogeheten “Vier van Zagreb” – Rusland, de VS, de VN en de Europese 

Unie – voor de Kroatische Krajina. Er is een “achtpuntenplan” van Moskou voor het 

Bosnische conflict. En er is een Frans plan voor een “minitop”, te volgen door een “maxi-top” 

over het hele conflict in ex-Joegoslavië’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 28 februari 1995).  

 

‘Diplomatieke interventie’ blijft derhalve ook in 1995 een thema in de berichtgeving over 

voormalig Joegoslavië, zij het dat er aanzienlijk minder aandacht aan besteed wordt dan in 

1993. In 1993 is de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’ goed voor ruim 

15 procent van de totale berichtgeving over het conflict, in 1995 is dit gedaald tot iets onder 

de tien procent. Om precies te zijn: 3197 van de in totaal 32.403 uitspraken, zijnde 9,9 

procent. Een ander thema dat direct verband houdt met de activiteiten van de Contactgroep, is 

de erkenning van Bosnië en Kroatië als aparte staten. In de loop van 1995 lanceert de 

Contactgroep een nieuw voorstel. In een poging de Bosnisch-Servische leider Karadžić 

verder te isoleren, doet de Contactgroep Milošević het voorstel de sancties tegen Servië op te 

schorten in ruil voor de erkenning van Bosnië en Kroatië. 
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Na een schets van de omvang van de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’, 

gaan we in dit hoofdstuk verder in op de opvattingen van interne actoren over de plannen en 

voorstellen voor vrede die in de loop van 1995 ter tafel komen en op de opvattingen van de 

belangrijkste externe actoren over die plannen en voorstellen. Daarna gaan we in op de 

‘werkelijkheidsuitspraken’ over vredesplannen en -voorstellen en tot slot schetsen we de 

berichtgeving over de rol van Milošević bij de diverse onderhandelingsrondes over vrede.  

 

5.3 Diplomatieke thema’s in het nieuws 

 

De meest voorkomende term in de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’ is 

de uitdrukking ‘diplomatiek overleg’, waaronder begrepen vredesconferenties, vredesoverleg 

en vredesonderhandelingen. Als tweede veel gebruikte term wordt ‘algemene akkoorden’ 

gebruikt, daaronder begrepen uitdrukkingen als ‘bestand’, ‘vredesakkoord’, ‘terugtrekking’ 

en ‘staakt-het-vuren’. Naast het al genoemde plan van de Contactgroep komen in de loop van 

1995 allerlei zeer gedetailleerde ideeën en plannen voor vrede in het nieuws. Doorgaans gaat 

het om ideeën en plannen die bedoeld zijn om op onderdelen een bijdrage te leveren aan de 

oplossing van het conflict en niet om plannen die gericht zijn op een alomvattend 

vredesakkoord. Deze plannen, waaronder ‘Ruslandplan’, ‘verdeling van Sarajevo’ en 

‘stationering van waarnemers’ zijn ondergebracht in de categorie ‘specifieke plannen’. De 

erkenning van Bosnië en die van Kroatië zijn als aparte issues opgenomen in het onderzoek. 

In de categorie ‘overige oplossingen’ vallen termen als ‘autonomie’, ‘concessies’ en ‘dreiging 

oorlog’ (zie bijlage @ # voor complete lijst termen). 

 

‘Diplomatieke interventie’ blijft van januari tot en met juli 1995 een thema in de 

berichtgeving. Achter die algemene vaststelling gaat een wereld van verschil schuil. Verschil 

in aandacht voor diplomatieke interventie per periode en verschil in aandacht voor de diverse 

subthema’s van diplomatieke interventie (zie tabel 5.1).  
 

Tabel 5.1 Aandacht voor diplomatieke interventie, uitgesplitst naar subthema en periode  
Diplomatieke thema’s Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In % * N In %* N In %* N In %** 
Diplomatiek overleg 347 18,1 339 33,5 276 60,5 962 28,4 
Algemene akkoorden 737 38,4 182 18,0 37 8,1 956 28,2 
Specifieke plannen 276 14,4 68 6,7 16 3,5 360 10,6 
Erkenning van Bosnië 101 5,3 162 16,0 19 4,2 282 8,3 
Plan van Contactgroep 151 7,9 50 4,9 6 1,3 207 6,1 
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Gezamenlijke aanpak -- -- 87 8,6 76 16,7 163 4,8 
Erkenning van Kroatië  99 5,2 12 1,2 1 0,2 112 3,3 
Overige plannen en ideeën 207 10,8 113 11,2 25 5,5 345 10,2 
Totaal 1918 100,0 1014 100,0 458 100,0 3387  
In % aandacht ‘diplomatieke 
  interventie totaal’ 

 
56,6 

  
30,0 

  
13,5 

   
100,0 

Diplomatieke interventie in %  
  van totale aandacht  
  Joegoslavië 

 
 

22,1 

  
 

8,5 

  
 

3,9 

   

* in percentages van totaal aantal uitspraken over diplomatieke thema’s in betreffende periode  
 

In de periode van ‘sluimerende belangstelling’, van januari tot en met april, maken uitspraken 

over diplomatieke thema’s ruim 22 procent uit van het totaal aantal uitspraken over voormalig 

Joegoslavië, in mei/juni daalt dat tot ruim acht procent, in juli is het net iets minder dan vier 

procent. In de loop van 1995 verdwijnt het thema ‘diplomatieke interventie’ in de 

berichtgeving van de dagbladen dus snel naar de achtergrond. In die eerste maanden doet de 

Contactgroep verwoede pogingen om de Bosnische Serven te bewegen hun handtekening 

onder het plan van de Contactgroep te zetten. De Bosnische Serven hebben op dat moment 

ongeveer 70 procent van het Bosnische grondgebied in handen en weigeren akkoord te gaan 

met een voorstel waarin zij 49 procent krijgen toegewezen. De verschillen in aandacht voor 

de diverse subthema’s zijn in het licht van de snel afnemende aandacht voor het thema 

‘diplomatieke interventie’ nauwelijks interessant te noemen.   

 

In mei en juni neemt de belangstelling van de dagbladen voor voormalig Joegoslavië flink 

toe, de belangstelling voor het thema ‘diplomatieke interventie’ blijft absoluut gezien 

ongeveer op hetzelfde niveau, relatief gezien daalt de belangstelling sterk. In mei/juni 

schrijven de dagbladen vooral over het einde van het vier maanden durende staakt-het-vuren 

en de over de vraag wat er nu staat te gebeuren in Bosnië. Na een bezoek aan secretaris-

generaal Boutros Ghali van de VN verklaart minister van Defensie Voorhoeve dat het tijd 

wordt voor ‘een gezamenlijke aanpak’. Onderlinge verschillen binnen de Contactgroep 

bemoeilijken het vredesoverleg, het wordt tijd die verschillen opzij te schuiven en ruimte vrij 

te maken voor een eenduidig beleid ten aanzien van Bosnië, aldus Voorhoeve. Ook bij monde 

van de minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo laat de Nederlandse regering dergelijke 

geluiden horen. Van Mierlo plaatst met enige regelmaat kritische kanttekeningen bij de 

opstelling van landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Die opstelling staat in zijn 

ogen een gezamenlijke aanpak in de weg (‘Van Mierlo wist niets van Parijs’ Bosnië-overleg’, 

de Volkskrant, 17 mei 1995).  
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Na afloop van het bestand wordt de dreiging van een hervatting van de gewapende strijd in 

volle omvang en hevigheid steeds groter. Het diplomatieke overleg bestaat in mei/juni vooral 

uit pogingen om Milošević over te halen in te stemmen met een diplomatieke oplossing. 

Daarbij speelt de erkenning van Bosnië als zelfstandige staat een belangrijke rol. Tot een 

erkenning komt het vooralsnog niet. Begin juni berichten de dagbladen dat Lord Owen, op de 

achtergrond nog actief voor de Contactgroep, de hoop op een vreedzame oplossing heeft laten 

varen. ‘Teleurgestelde Owen geeft op na “mission impossible”’, kopt bijvoorbeeld NRC 

Handelsblad op 1 juni 1995.  

  

In juli 1995 raakt het thema ‘diplomatieke interventie’ in de berichtgeving van de dagbladen 

nog verder op de achtergrond: nog 458 van de in totaal ruim elfduizend uitspraken betreffen 

dit thema, nog geen vier procent. In absolute zin nauwelijks minder dan de maanden 

daarvoor: van januari tot en met april bevat de berichtgeving per maand gemiddeld 480 

uitspraken over het thema ‘diplomatieke interventie’, in mei en juni 507. Gerelateerd aan de 

totale aandacht voor voormalig Joegoslavië betekent dit ‘stilstand is achteruitgang’: het 

aandeel van ‘diplomatieke interventie’ daalt van ruim 22 naar iets minder dan vier procent. 

De stijger laat zich raden: militaire interventie.   

 

5.3.1 De aandacht voor het thema ‘diplomatieke interventie’ uitgesplitst naar dagblad 

In 3197 uitspraken wordt in totaal 3387 keer een diplomatiek thema genoemd in de 

dagbladen. In het grootste deel van de uitspraken gaat het om de meer algemene 

uitdrukkingen: ‘akkoorden’ en ‘diplomatiek overleg’ zijn veruit de meest voorkomende 

termen in alle vier de dagbladen. De verschillen tussen de vier kranten zijn gering (zie tabel 

5.2). 
 

Tabel 5.2 Uitspraken over het thema ‘diplomatieke interventie’ uitgesplitst naar subthema en naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad   Trouw De Telegraaf Totaal 
Subthema’s N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Diplomatiek overleg 310 28,9 285 25,6 209 31,9 158 28,9 962 28,4 
Algemene akkoorden 277 25,9 317 28,5 198 30,2 164 30,0 956 28,2 
Specifieke plannen 121 11,3 119 10,7 57 8,7 63 11,5 360 10,6 
Erkenning van 
  Bosnië  

98 9,2 97 8,7 59 9,0 28 5,1 282 8,3 

Plan van Contact- 
  groep 

74 6,9 68 6,1 42 6,4 23 4,2 207 6,1 

Gezamenlijke aanpak 52 4,9 42 3,8 21 3,2 48 8,8 163 4,8 
Erkenning van 
  Kroatië  

41 3,8 47 4,2 17 2,6 7 1,3 112 3,3 

Overige 98 9,2 139 12,5 53 8,1 55 10,1 345 10,2 
Totaal 1071 100,0 1114 100,0 656 100,0 546 100,0 3387  
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In % ** 31,6  32,9  19,4  16,1   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken over subthema’s per krant  
** in percentages van totaal aantal uitspraken subthema’s vier kranten gezamenlijk 
 

Evenals in 1993 vinden we de meeste uitspraken over diplomatieke interventie terug in NRC 

Handelsblad (32,9 procent van totaal), direct gevolgd door de Volkskrant (31,6 procent) en op 

afstand door Trouw (19,4 procent) en De Telegraaf (16,1 procent).  

 

Wat betreft de verdeling van de aandacht over de subthema’s zijn de verschillen in relatieve 

aandacht het vermelden nauwelijks waard, wellicht met één uitzondering: ‘gezamenlijke 

aanpak’, een initiatief van Nederland, krijgt in De Telegraaf relatief opvallend veel aandacht. 

Verder is het enige wat opvalt dat de twee dagbladen met de minste aandacht voor het thema 

‘diplomatieke interventie’, Trouw en De Telegraaf, over dit thema wat sterker in de meest 

algemene termen berichten dan de dagbladen met de meeste aandacht voor dit thema, NRC 

Handelsblad en de Volkskrant: in Trouw zijn de subthema’s ‘diplomatiek overleg’ en 

‘algemene akkoorden’ goed voor iets meer dan 62 procent van alle uitspraken over het thema 

‘diplomatieke interventie’, in De Telegraaf is dat bijna 59 procent, in NRC Handelsblad en de 

Volkskrant iets meer respectievelijk iets minder dan 54 procent.  

 

5.4 Diplomatieke interventie niet gekoppeld aan een actor 

 

Het thema ‘diplomatieke interventie’ kan in verschillende vormen in de berichtgeving 

voorkomen. 

• in uitspraken waarin een bepaalde diplomatieke oplossing los van een met name genoemde actor 

aan de orde gesteld wordt, niet zijnde ‘werkelijkheidsuitspraken’ (N = 1075); 

• in uitspraken waarin de stand van zaken rond ‘diplomatieke interventie’ gemeld wordt, 

zogenaamde ‘werkelijkheidsuitspraken’ (N = 445); 

• in uitspraken waarin een met name genoemde actor (intern of extern) gekoppeld wordt aan een 

bepaalde diplomatieke oplossing (N = 1675)1

 

 . 

                                                 
1 Wanneer we deze aantallen optellen komen we uit op 3195 uitspraken, twee uitspraken minder dan het totaal aantal 

uitspraken over diplomatieke interventie dat we eerder noemden. Het verschil betreft twee werkelijkheidsuitspraken 

waarbij in een diplomatiek akkoord een werkelijkheidsuitspraak wordt gedaan ten aanzien van interne actoren. Deze zijn 

niet meegenomen in de analyse over werkelijkheidsuitspraken die betrekking hebben op diplomatieke thema’s. 
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Het eerste type uitspraken zijn in meerderheid uitspraken waarin een causale relatie gelegd 

wordt tussen ‘diplomatieke interventie’ en mogelijke gevolgen daarvan. De meest 

voorkomende relatie is die tussen een diplomatieke oplossing voor het conflict en het 

verlichten/opschorten van de sancties tegen Servië. ‘Belgrado weigert erkenning Bosnië in 

ruil stop op sancties’, is het prototype van een dergelijke causale relatie (Trouw, 25 mei 

1995).  

 
Tabel 5.3  Subthema’s diplomatieke interventie niet gekoppeld aan met name genoemde actor, uitgesplitst naar  

dagblad  
 de Volkskrant NRC Handelsblad   Trouw De Telegraaf Totaal 
Subthema’s N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Diplomatiek overleg 119 29,8 81 20,1 72 29,0 56 26,3 328 25,9 
Algemene akkoorden 86 21,5 101 25,1 63 25,4 51 23,9 301 23,8 
Specifieke plannen 51 12,8 60 14,9 30 12,1 39 18,3 180 14,2 
Erkenning Bosnië 58 14,5 54 13,4 35 14,1 21 9,9 168 13,3 
Plan Contactgroep 23 5,8 28 6,9 21 8,5 17 8,0 89 7,0 
Erkenning Kroatië  24 6,0 30 7,4 10 4,0 4 1,9 68 5,4 
Gezamenlijke aanpak 8 2,0 8 2,0 7 2,8 9 4,2 32 2,5 
Overige 31 7,8 41 10,2 10 4,0 16 7,5 98 7,8 
Totaal 400 100,0 403 100,0 248 100,0 213 100,0 1264  
In % ** 31,6  31,9  19,6  16,9   100,0 
*   in percentages van totaal aantal niet gekoppelde uitspraken over diplomatieke thema’s per dagblad 
** in percentages van totaal aantal niet gekoppelde uitspraken over diplomatieke thema’s in dagbladen als 
geheel 
 

De 1075 uitspraken bevatten tezamen 1264 meldingen over het thema ‘diplomatieke 

interventie’ zonder dat sprake is van een koppeling met een actor. Het gaat om ruim eenderde 

van het totaal aantal relevante uitspraken (1075 van 3197, 33,6 procent), beduidend meer dan 

in 1993. In dat jaar gaat het om bijna 24 procent (2157 van de 9049 uitspraken, 23,8 procent). 

In 1995 bevat de berichtgeving veel uitspraken met een causale relatie over het voorstel van 

de Contactgroep om de sancties tegen Servië te verlichten in ruil voor erkenning van Bosnië 

(en in eerste instantie ook Kroatië).  

 

Bij de zogenaamde ‘werkelijkheidsuitspraken’ gaat het om uitspraken over de stand van 

zaken rond ‘diplomatieke interventie’ zonder dat een actor genoemd wordt. ‘Bestand en 

vredesproces in Bosnië op het spel’, een kop uit NRC Handelsblad van 9 januari 1995, is een 

sprekend voorbeeld van een dergelijke uitspraak.  
 
Tabel 5.4 Werkelijkheidsuitspraken over subthema’s diplomatieke interventie, uitgesplitst naar dagblad  

 de Volkskrant NRC Handelsblad   Trouw De Telegraaf Totaal 
Subthema’s N In %*  N In %* N In %* N In %* N In %** 
Algemene akkoorden 57 41,0 67 46,9 42 49,4 39 50,0 205 46,1 
Diplomatiek overleg 39 28,1 36 25,2 23 27,1 15 19,2 113 25,4 
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Gezamenlijke aanpak 15 10,8 22 15,4 4 4,7 13 16,7 54 12,1 
Specifieke plannen 5 3,6 6 4,2 3 3,5 5 6,4 19 4,3 
Erkenning Bosnië  2 1,4 3 2,1 3 3,5 1 1,3 9 2,0 
Plan Contactgroep 3 2,2 1 0,7 2 2,4 -- -- 6 1,3 
Erkenning Kroatië  1 0,7 -- -- 1 1,2 1 1,3 3 0,7 
Overige 17 12,2 8 5,6 7 8,2 4 5,1 36 8,1 
Totaal 139 100,0 143 100,0 85 100,0 78 100,0 445  
 31,2  32,1  19,1  17,5   100,0 
*   in percentages van totaal aantal niet-gekoppelde uitspraken over diplomatieke thema’s per dagblad 
** in percentages van totaal aantal niet-gekoppelde uitspraken over diplomatieke thema’s  
 

In totaal zijn 445 werkelijkheidsuitspraken aangetroffen in de berichtgeving. Dit komt neer op 

ruim 13 procent van het totaal aantal uitspraken over diplomatieke interventie, iets meer dan 

in 1993, toen het percentage net onder de tien procent uitkwam. Het overgrote deel van de 

uitspraken over de stand van zaken betreft ‘algemene akkoorden’, waarbij ‘bestand’ de meest 

voorkomende uitdrukking is. ‘Bosnisch bestand houdt’ (De Telegraaf, 3 januari 1995), 

‘Nieuw bestand krijgt geen kans in Bosnië’ (de Volkskrant, 1 mei 1995), ‘Overleg Bosnië 

levert niets op’ (Trouw, 13 april 1995) zijn voorbeelden van de uitspraken waar het hier om 

gaat. Werkelijkheidsuitspraken hebben doorgaans een negatieve strekking: het gaat slecht met 

een bestand, diplomatiek overleg zit in een impasse enz. In grafiek 5.1 is de richting van de 

werkelijkheidsuitspraken over de twee belangrijkste subthema’s in beeld gebracht.  

  
Grafiek 5.1 Richting werkelijkheidsuitspraken over diplomatiek overleg en algemene akkoorden 
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Grafiek 5.1 is gebaseerd op 318 werkelijkheidsuitspraken: 113 over diplomatieke overleg, 

205 over algemene akkoorden. Werkelijkheidsuitspraken komen in de hele onderzochte 

periode voor in de berichtgeving met een hoogtepunt in de maand januari. Speculaties over de 
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vraag of het staakt-het-vuren stand zal houden, duiken dan met grote regelmaat op in de 

dagbladen. Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de inhoud van de uitspraken vooral negatief 

geladen is.  

 

5.5 De opvattingen van interne actoren over diplomatieke interventie 

 

De opvattingen van de interne actoren over diplomatieke interventie zijn uiteraard cruciaal 

voor het bereiken van een politieke oplossing voor het conflict. Het afkondigen van een 

bestand is één ding, overeenstemming bereiken over een algehele vredesregeling is een zaak 

van geheel andere orde. Alleen al het feit dat in de Bosnische oorlog tientallen bestanden zijn 

afgekondigd alvorens een allesomvattende vredesregeling tot stand gebracht is, illustreert hoe 

groot het verschil tussen het afkondigen van een bestand en het sluiten van vrede kan zijn. De 

opvattingen van de interne actoren over de diverse subthema’s van ‘diplomatieke interventie’ 

passeren in deze paragraaf de revue. In totaal komen in de berichtgeving 49 verschillende 

interne actoren voor. Omwille van het overzicht, hebben we deze 49 actoren samengevoegd 

tot een zevental actoren die in de onderhandelingen over een vredesregeling een rol gespeeld 

hebben:  

• Slobodan Milošević, president van de republiek Servië; 

• Radovan Karadžić, president van de Bosnisch-Servische republiek Srpska; 

• Ilja Izetbegović, president van Bosnië-Herzegovina; 

• Franco Tudjman, president van Kroatië; 

• Serviërs, alle personen behalve Milošević en Karadžić, en verder alle instellingen met een  

(Bosnisch-)Servische achtergrond; in de berichtgeving worden de termen ‘Serviërs’ en  

‘Bosnische Serviërs’ voortdurend gebruikt als waren het synoniemen; 

• Moslims, alle personen behalve Izetbegović en verder alle instellingen met een Moslim-

achtergrond; 

• Kroaten, alle personen behalve Tudjman en verder alle instellingen met een Kroatische 

achtergrond. 

 

Met deze indeling maken we een onderscheid tussen de politieke leiders en hun achterban. Op 

deze manier kunnen we tevens kijken in hoeverre de politieke leiders andere opvattingen over 

diplomatieke interventie ventileren dan hun volgelingen. 
 
Tabel 5.5 Opvattingen van interne diplomatieke actoren over subthema’s diplomatieke interventie 
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 Serven Moslim
s 

Kroate
n 

Miloševi
ć 

Karadži
ć 

Izetbegovi
ć 

Tudjma
n 

Tota
al 

Subthema’s N O
* 

N O
* 

N O* N O
* 

N O* N O* N O* N 

Algemene 
akkoorden 

54 -
.0
4 

54 -
.2
9 

2
4 

.13 2 -
.7
5 

1
3 

-
.23 

9 -.61 4 -.75 160 

Diplomatiek 
overleg 

45 -
.2
0 

16 -
.1
9 

1
4 

.61 21 -
.1
7 

2
1 

.17 11 .18 9 .61 137 

Contactgroepplan 44 -
.7
6 

19 .5
0 

1 1.0
0 

13 -
.1
9 

1
3 

-
.69 

1 .50   91 

Bosnië erkenning 6 -
.5
8 

    59 -
.3
1 

  1 1.00   66 

Specifieke plannen 22 -
.3
2 

11 -
.2
7 

3 -
.50 

21 -
.6
9 

5 .60   1 -
1.0

0 

63 

Kroatië erkenning 6 -
.5
0 

  1 1.0
0 

16 -
.8
4 

      23 

Gezamenlijke 
aanpak 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Overige 37 -
.0
8 

16 .1
9 

1
4 

.54 21 .6
2 

1
5 

.50 10 .30 1
1 

.82 124 

Totaal 21
4 

-
.2
9 

11
6 

-
.0
8 

5
7 

.34 15
3 

-
.2
6 

6
7 

.03 32 .03 2
5 

.42 664 

* oordeel interne actoren over de subthema’s diplomatieke interventie (schaal loopt van –1.0 ( uitsluitend 
negatieve   
  oordelen) tot + 1.0 (uitsluitend positieve oordelen) 
 
In totaal worden de opvattingen van interne actoren over verschillende vormen van 

diplomatieke interventie in 664 uitspraken in de dagbladen weergegeven. Vooral de 

opvattingen van ‘Serven’ en van de Servische president Milošević komen in de berichtgeving 

relatief vaak aan bod: samen maken zij ruim 55 procent van de weergegeven opvattingen uit. 

Zowel ‘Serven’ als Milošević zijn volgens de berichtgeving per saldo redelijk negatief over 

diplomatieke interventie. Over één subthema van diplomatieke interventie laat Milošević zich 

in positieve zin uit: op het subthema ‘overige’ is zijn oordeel uitgesproken positief (N=21, 

+.62). Hieronder valt onder meer een plan voor de opdeling van Bosnië, waarover Milošević 

en de Kroatische president Tudjman in het voorjaar van 1991 al een ‘geheim’ akkoord sloten. 

Onderling zijn de Serven het, in tegenstelling tot in 1993, redelijk eens over het thema 

‘diplomatieke interventie’. Ook tussen Karadžić en Milošević zijn in 1995 op dit punt 

nauwelijks verschillen waar te nemen.  

 

Ook binnen het kamp van de Moslims zijn de verschillen in opvatting aanzienlijk kleiner dan 

in 1993. Alleen over ‘diplomatiek overleg’ is in de berichtgeving een duidelijk verschil in 
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opvatting tussen ‘Moslims’ (N=16, -.19) en hun politieke leider Izetbegović (N=21, +17) 

waar te nemen. Het plan van de Contactgroep, het meest recente voorstel voor vrede, wordt 

gesteund door de Moslims, de (Bosnische) Serven wijzen het af. Met name ‘Serven’ (N=44, -

.76) en Karadžić (N=13, -.69) keren zich fel tegen dit plan. ‘Kroaten’ en Tudjman laten 

weinig van zich horen (N=84, 12,7 procent van de relevante uitspraken); ze laten zich op een 

enkele uitzondering na positief uit over de verschillende vormen van diplomatieke 

interventie.   

 

De opvattingen van interne actoren spelen in de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke 

interventie’ in 1995 een minder belangrijke rol dan in 1993. In 1993 bestaat de berichtgeving 

over diplomatieke interventie voor meer dan eenderde uit de opvattingen van de interne 

actoren (N=3310, 36,6 procent); in 1995 zijn opvattingen van de interne actoren goed voor 

ruim eenvijfde van de uitspraken over diplomatieke interventie (N=664, 20,8 procent). Het 

accent in de berichtgeving over dit thema is verschoven van de opvattingen van interne 

actoren naar andere vormen van berichtgeving, zoals werkelijkheidsuitspraken (de stand van 

zaken) en uitspraken over de gevolgen van de verschillende vormen van diplomatieke 

interventies.  

 

Tussen de vier dagbladen bestaan aanzienlijke verschillen in omvang en aard van de 

berichtgeving over de opvattingen van interne actoren op het punt van diplomatieke 

interventie.  
 
Tabel 5.6 De opvattingen van interne diplomatieke actoren over diplomatieke interventie, uitgesplitst naar 
dagblad 
 
Interne actor 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N O* N O* N O* N O* N O* 

Serven 68 -.40 70 -.31 43 -.35 33 .11 214 -.29 
Moslims 37 -.09 53 -.05 13 .00 13 -.23 116 -.08 
Kroaten 14 .11 24 .40 12 .58 7 .21 57 .34 
Milošević 59 -.22 54 -.45 34 -.15 6 .33 153 -.26 
Karadžić 21 -.14 16 .03 15 -.17 15 .47 67 .03 
Izetbegović 9 .06 13 .35 6 -.58 4 -.13 32 .03 
Tudjman 7 .64 13 .12 3 1.00 2 .75 25 .42 
Totaal 215 -.19 243 -.14 126 -.13 80 .15 664 -.12 
 32,4  36,6  19,0  12,0  100,0  
* oordeel van de betreffende actor over diplomatieke interventie (schaal loopt van –1.0 (uitsluitend negatieve 
  oordelen) tot +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Trouw en de Volkskrant besteden ongeveer net zo veel aandacht aan de opvattingen van 

interne actoren over diplomatieke interventie als op grond van hun aandeel in totale 

berichtgeving over voormalig Joegoslavië in de dagbladen als geheel verwacht kan worden. 
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De Telegraaf heeft weinig oog voor de opvattingen van de interne actoren (12 procent, totale 

berichtgeving 17 procent), NRC Handelsblad besteedt aan hun opvattingen juist veel 

aandacht (bijna 36 procent, totale berichtgeving bijna 29 procent). 

 

Wat de aard van de opvattingen betreft, is het meest opmerkelijk dat de Serven volgens De 

Telegraaf licht positief oordelen (N= 33, +.11) terwijl volgens de andere kranten de Serven 

behoorlijk negatief oordelen (tussen -.31 en -.40). Hetzelfde geldt voor de opvatting van 

Milošević: volgens De Telegraaf positief (N=6, +.33), volgens de andere kranten negatief 

(van  

-.15 tot -.45). Volgens De Telegraaf oordelen de Moslims daarentegen veel negatiever over 

diplomatieke interventie dan volgens de andere kranten: De Telegraaf Moslims (N=13, -23; 

andere kranten variërend van .00 tot -.09). Izetbegović laat zich volgens Trouw aanzienlijk 

negatiever uit over diplomatieke interventie dan volgens de andere kranten; Trouw (N=6, -

.58) andere kranten variërend van -.13 tot +.35).  

 

5.5.1 Milošević en de Contactgroep 

Milošević speelt in 1995 een belangrijke rol in de onderhandelingen. Nadat duidelijk is 

geworden dat met de Bosnische Serven niet te onderhandelen valt over vrede, richt de 

internationale gemeenschap zich op Belgrado. Milošević heeft in 1993 in een bepaalde fase 

van de onderhandelingen en naderhand in de zomer van 1994 (eerste plan van de 

Contactgroep) al eens de rol van vredesduif gespeeld. In 1993 zetten de bemiddelaars 

Milošević in om de steun van Karadžić voor het Vance/Owen-plan te krijgen, in 1994 steunt 

Milošević het plan van de Contactgroep zonder meer. In deze paragraaf geven we een 

overzicht van het diplomatieke steekspel tussen de Contactgroep en de Servische president. 

De start ligt in februari 1995: de westerse diplomatie probeert Karadžić te isoleren door hem 

niet uit te nodigen voor een conferentie over Joegoslavië. 

 

Begin februari 1995 komt Frankrijk met het voorstel een topconferentie te beleggen waarbij 

de presidenten van Servië, Bosnië en Kroatië over vier belangrijke en onlosmakelijk met 

elkaar verbonden punten zouden moeten praten: 

 

• wederzijdse erkenning; 

• instemming met het plan van de Contactgroep voor vrede in Bosnië; 
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• instemming met het vredesplan voor de Krajina; 

• opheffing van de internationale sancties. 

 

Deze top zou een opstap moeten vormen voor een grotere conferentie over heel ex-

Joegoslavië. Het niet uitnodigen van Karadžić is een bewuste poging de Bosnische Serven 

verder te isoleren. Alle dagbladen spreken hun twijfels uit over de kans op succes. Zo schrijft 

de Volkskrant: 
 ‘De woorden van Juppé weerspiegelen de uitputting van de internationale gemeenschap met 

betrekking tot de crisis in Bosnië, en worden geduid als een wanhopige poging het 

vredesproces vlot te trekken na een week van tegenslagen voor de internationale 

bemiddelaars’ (‘Frankrijk wil internationale conferentie ex-Joegoslavië’, de Volkskrant, 1 

februari 1995). 

 

Ook Anet Bleich toont zich in een nieuwsanalyse sceptisch over de kansen op succes, vooral 

vanwege de rol die verlangd wordt van Milošević: 

 ‘Het zwaarst is de gang naar Parijs voor Milošević. Door daar, zonder de Servische broeders 

uit Bosnië en Kroatië te gaan praten over erkenning en vrede begraaft hij de Groot-Servische 

gedachte en bezegelt de breuk met Pale en Knin. In ruil daarvoor zou hij mogen rekenen op 

opheffing van de sancties (dat zal Washington nog het nodige slikken kosten), een einde aan 

de Servische paria-positie en waarschijnlijk enkele territoriale concessies van Kroatië’ 

(Bleich, de Volkskrant, 1 februari 1995).  

Nauwelijks een week later laat Milošević al weten het voorstel voor een top tijdverlies te 

vinden. Ook de Bosnische president Izetbegović is sceptisch. Hij weigert te praten met 

Milošević zolang de laatste niet bereid is Bosnië te erkennen. Met name Izetbegović’ 

opstelling leidt ertoe dat alle aandacht weer wordt gericht op Milošević, die als spin in het 

diplomatieke web van belangen opereert. De Contactgroep is tot de conclusie gekomen dat 

onderhandelen met de Bosnische Serven geen enkele zin heeft en speelt nu de kaart 

‘Milošević’. Een akkoord met hem moet de Bosnische Serven ertoe dwingen akkoord te gaan 

met een vreedzame politieke oplossing van het conflict. De situatie is des te dreigender nu de 

Kroatische president Tudjman weigert het mandaat van de VN te verlengen. Als gevolg 

daarvan dreigt in de Krajina opnieuw oorlog uit te breken. Gebeurt dat daadwerkelijk, dan zal 

die vrijwel zeker overslaan naar Bosnië, waar de verschillende strijdende partijen al geruime 

tijd de nodige voorbereidingen treffen voor hervatting van de oorlog.  
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Peter Michielsen schrijft dat nu Belgrado aan zet is: ‘Milošević staat voor keus met 

verreikende gevolgen’, is de kop boven zijn analyse: 

 ‘Hoe graag Milošević de sancties tegen Joegoslavië ook ziet verdwijnen, de prijs die de 

internationale gemeenschap van hem eist is zeer hoog en er zitten veel vergaande 

consequenties aan vast. Al moet de contactgroep zich wel realiseren dat de Servische 

president tot nu toe verreweg de slimste schaker op het ex-Joegoslavische bord is geweest’ 

(Michielsen, NRC Handelsblad, 15 februari 1995). 

 

In een (hoofd)redactioneel commentaar komt de Volkskrant eveneens tot de conclusie dat de 

positie van Milošević nu cruciaal is: 
‘Als dit diplomatieke offensief richting Belgrado mislukt, is het risico enorm dat de oorlog in 

Bosnië en in Kroatië binnenkort op grote schaal wordt hervat. De Bosnische en Kroatische 

Serviërs zijn er klaar voor. De Kroaat Tudjman speelt met vuur door het wegsturen van 

UNPROFOR uit zijn crisisgebied. In Sarajevo hoopt menigeen nog steeds op militaire steun 

uit Washington als de strijd weer losbarst. 

De poging om op de valreep dit nachtmerrie-achtige scenario af te wenden door zaken te doen 

met Milošević steekt gunstig af bij de voorafgaande internationale passiviteit en verdeeldheid. 

Of het lukt is de vraag. Slobodan Milošević is niet de oorlogszuchtige nationalist pur sang, 

waarvoor hij door Washington te lang is aangezien. Maar hij is evenmin een leider die het 

vooral gaat om vrede of om het welzijn van de Servische bevolking. Dat maakt de uitkomst 

van de afwegingen van deze machiavellist erg ongewis’ (‘Zaken doen met Servië’, de 

Volkskrant, 17 februari 1995). 

 

Russische diplomaten spannen zich de daaropvolgende dagen in om Milošević te winnen 

voor het idee ’erkenning van Bosnië en Kroatië in ruil voor opheffing van sancties tegen 

Servië’. Maar al op 20 februari verschijnen de eerste berichten dat Milošević de volgorde wil 

omdraaien: Servië is pas bereid Bosnië en Kroatië te erkennen als eerst de sancties worden 

opgeheven. Rusland zelf – lid van de Contactgroep – pleit ook voor de opheffing van de 

sancties tegen Servië en Montenegro, uitgaande van de veronderstelling dat een dergelijke 

stap van de internationale gemeenschap de weg voor vrede op de Balkan vrijmaakt. De 

overige leden van de Contactgroep delen deze opvatting niet, wat de samenwerking niet 

bepaald ten goede komt. In de Volkskrant constateert Bart Rijs dat ‘Europese diplomaten 

bang zijn dat Milošević probeert gebruik te maken van de toenemende spanningen in de 

contactgroep. De vijf landen zijn het alleen eens over het doel: het stoppen van de oorlog. 
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Maar ze zijn ten diepste verdeeld over de manier waarop dat kan worden bereikt’ (de 

Volkskrant, 24 februari 1995). 

 

Milošević volhardt in zijn weigering in te gaan op het aanbod van de Contactgroep de 

sancties op te heffen in ruil voor de erkenning van Bosnië en Kroatië. Peter Michielsen 

beschouwt dat als ‘slecht nieuws voor de internationale gemeenschap, die zich nu al meer dan 

drie jaar door de beste pokeraar van de Balkan van het kastje naar de muur laat sturen.’  

De rol van Milošević is volgens hem nog lang niet uitgespeeld:  

‘De sleutel tot de vrede in ex-Joegoslavië ligt nog steeds in handen van Slobodan Milošević. 

Hij is opnieuw niet bereid gebleken hem te gebruiken. Milošević heeft dan ook weinig te 

verliezen, behalve die sleutelrol. Hij ziet zichzelf als de leider in de regio; als hij voor vrede 

kiest, is hij uitgepokerd en is het met zijn greep op heel ex-Joegoslavië gedaan. De prijs die de 

internationale gemeenschap hem daarvoor bereid is te betalen, is kennelijk nog niet hoog 

genoeg’ (Peter Michielsen, NRC Handelsblad, 28 februari 1995). 

 

In de maand maart wordt het nieuws vooral beheerst door de verwoede pogingen van de 

internationale gemeenschap om de Kroatische president Tudjman over te halen alsnog 

akkoord te gaan met een nieuw en gewijzigd mandaat voor de VN-blauwhelmen. Uiteindelijk 

stemt Tudjman in met een nieuw mandaat. In de berichtgeving over dit aspect van het 

diplomatieke steekspel, wordt zijdelings telkens opnieuw de voorgestelde deal met Milošević 

opgevoerd. Zo formuleren zowel Rusland als Frankrijk ‘nieuwe plannen’ om Milošević 

alsnog zover te krijgen Bosnië en Kroatië te erkennen. Over de Russische ideeën schrijft 

Trouw: 

‘Volgens Kozyrev gaat het niet om een vastomlijnd plan ter vervanging van eerdere 

vredesvoorstellen, maar eerder om ideeën die het vredesproces kunnen redden’ (Trouw, 24 

maart 1995).  

 

Een doorbraak blijft echter uit waardoor de onderlinge verhoudingen binnen de Contactgroep 

en de verhouding tussen de Contactgroep en Milošević verder onder druk komen te staan. 

Half april veroordelen zowel Frankrijk als de Verenigde Staten Milošević publiekelijk voor 

zijn starre opstelling. ‘Milošević is schuldig aan uitblijven vrede’, weet NRC Handelsblad op 

15 april 1995 in dat verband te melden. De krant citeert een woordvoerder van het Franse 

ministerie van Buitenlandse Zaken: 
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‘President Milošević draagt verantwoordelijkheid voor de verslechterende situatie in Bosnië-

Herzegovina. (...) We blijven in botsing komen met zijn obstinate positie.’ 

 

Ook nadat het oorlogsgeweld in mei weer is opgelaaid – Tudjman begint in de Krajina zijn 

Blitzkrieg tegen de (Kroatische) Serven – blijven de diplomaten onverstoord hopen op en 

werken aan een politieke oplossing via Milošević. Sterker nog, onder druk van het 

aanhoudende geweld toont de internationale gemeenschap zich bereid tot verdergaande 

concessies om Milošević gunstig te stemmen. De internationale gemeenschap eist niet langer 

de erkenning van Kroatië, erkenning van Bosnië is al voldoende. Verder wordt de 

schorsingsperiode van het embargo verlengd tot tweehonderd dagen. In de praktijk komt dat 

neer op definitieve opheffing van de sancties, na tweehonderd dagen is het praktisch 

onmogelijk de opschorting terug te draaien. Op 18 mei weet Trouw te berichten dat Milošević 

op het punt staat om in te gaan op dit aanbod van de internationale gemeenschap. Of dat veel 

effect zal hebben op het verloop van de oorlog, blijft voor de krant wel de vraag:  

‘Betwijfeld mag worden of Servische erkenning van Bosnië onmiddellijk het einde zou 

betekenen van de oorlog in die voormalige Joegoslavische republiek. De Bosnische Serviërs 

trekken zich weinig van Milošević meer aan’ (Trouw, 18 mei 1995).  

 

De verhoudingen tussen Milošević en Karadžić is ook onderwerp van beschouwing in een 

analyse van Bart Rijs in de Volkskrant. Volgens Rijs is Milošević helemaal niet 

geïnteresseerd in Groot-Servië. Hij heeft die term alleen maar gebruikt om het volk te 

mobiliseren, zelf heeft Milošević belangstelling voor maar één ding: macht.  

‘Macht, dat is het enige waar Milošević zich voor interesseert. Om zijn machtspositie te 

verstevigen streeft Milošević twee zaken na: het einde van de sancties tegen Servië en 

Montenegro en de uitschakeling van de nationalistische oppositie onder leiding van Radovan 

Karadžić. Erkenning van de Bosnische grenzen kan hem helpen dat te bereiken.’ (Rijs, de 

Volkskrant, 20 mei 1995).  

 

Over de verhouding tussen Milošević en Karadžić schrijft hij:  
‘Milošević is druk aan het werk om de positie van zijn rivaal te ondermijnen. De Servische 

president heeft de grens met de eenzijdig uitgeroepen Servische Republiek in Bosnië 

geblokkeerd, laat corruptieschandalen uitlekken, vraagt generaals van het Servische leger in 

Bosnië bevelen van Karadžić in de wind te slaan, wakkert regionale tegenstellingen aan en 

regisseert een politieke oppositie. Karadžić heeft geen verweer en moet toezien hoe de 

Servische president de strop rond zijn nek langzaam aanhaalt.’ 
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Rijs betwijfelt overigens of Milošević op dit moment bereid is over te gaan tot erkenning van 

Bosnië.  
‘Het is mogelijk dat Milošević besluit dat Servië het nog even onder de sancties moet 

uithouden. Misschien denkt hij zo meer concessies van de Contactgroep los te krijgen. Voor 

zijn nationalistische tegenstanders is alleen de stroom geruchten over erkenning al genoeg om 

hun positie verder te ondergraven.’ (Rijs, de Volkskrant, 20 mei 1995). 

 

Enkele dagen later blijken Rijs’ twijfels terecht geweest te zijn. Woensdag 24 mei meldt de 

Volkskrant dat de onderhandelingen toch nog zijn mislukt. Men was het eens over de 

erkenning van de internationale grenzen van Bosnië, maar over de opschorting van de 

sancties kon geen overeenstemming bereikt worden. Zo wilde de VS de sancties na 

tweehonderd dagen weer instellen, tenzij de Veiligheidsraad anders zou besluiten. Servië 

wilde precies het omgekeerde: algehele afschaffing van de sancties tenzij de Veiligheidsraad 

anders zou besluiten. In het eerste scenario zou Amerika en in het tweede zou Rusland 

(bondgenoot van de Serven) de sleutel in handen hebben, te weten het vetorecht in de 

Veiligheidsraad. Een hopeloze situatie. Immers: ‘Uiteindelijk zijn we toch veroordeeld tot 

overeenstemming met Milošević’, zoals een westerse diplomaat, geciteerd door Bart Rijs de 

situatie kort en krachtig samenvat (Rijs, de Volkskrant, 24 mei 1995). Verder schrijft Rijs 

onder meer:  
‘De Servische president speelt in op de tegenstellingen in de Contactgroep. De vier Europese 

landen vinden de opschortingsregeling wel aanvaardbaar, de Amerikanen liggen dwars. 

Milošević hoopt dat Washington zal buigen als de terugtrekking van de VN-vredesmacht aan 

de orde komt. De VS hebben troepen toegezegd, met alle risico’s van dien.’ (Rijs, de 

Volkskrant, 24 mei 1995).    

Peter Michielsen is vooral kritisch over de opstelling van de Contactgroep: 
‘Inhoudelijk – politiek en diplomatiek – zou aanvaarding van het voorstel van de 

internationale Contactgroep die Frasure vertegenwoordigde namelijk een echec zijn geweest: 

als Milošević ja had gezegd, zou hij veel hebben gewonnen in ruil voor een concessie die de 

vrede niet veel dichterbij zou hebben gebracht. (...) Milošević zou zo niet alleen van de 

sancties zijn afgeraakt, maar ook nog verdeeldheid hebben gezaaid onder zijn vijanden. Dat de 

Contactgroep bereid was dat te accepteren illustreert de wanhoop bij de contactgroep over wat 

nog steeds “het vredesproces” heet. (...) Milošević’ concessie zou de eerste beweging zijn 

geweest in een nu al maanden muurvast zittend vredesproces. Maar dat zou tegelijkertijd 

politiek gezien de belangrijkste merite van de concessie zijn geweest: het zou slechts een 
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doorbraak zijn geweest als men haar afzet tegen de achtergrond van de impasse waarin zich 

het vredesproces al bijna een jaar bevindt en tegen het gebrek aan ideeën over de vraag hoe 

het verder moet.’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 24 mei 1995). 

 

In Michielsens visie is de erkenning van Bosnië belangrijk, maar die erkenning zal de vrede 

geen stap dichterbij brengen: Karadžić en de zijnen zijn er simpelweg op uit de oorlog in 

Bosnië tot het bittere einde uit te vechten.  
‘De ontwikkelingen sinds de breuk met Milošević, in augustus vorig jaar, hebben aangetoond 

dat Karadžić zich op cruciale punten maar weinig aantrekt van Milošević. Na bijna tien 

maanden is Karadžić geen centimeter dichter bij aanvaarding van het plan gekomen. Karadžić 

redeneert dat Milošević zich onder invloed van de door de sancties veroorzaakte economische 

malaise in Servië wel tot vredesduif kan hebben bekeerd, maar dat de Serviërs in Bosnië 

vechten voor niets meer of minder dan hun overleven. Daarbij zijn concessies uitgesloten. 

Milošević’s tegemoetkoming zou daarom op het slagveld weinig of geen praktische gevolgen 

hebben gehad.’ 

 

Milošević probeert volgens Michielsen met zijn weigering de Contactgroep ‘op te blazen’:  

‘Milošević heeft het voorstel van de Contactgroep afgewezen omdat hij een nog hogere prijs 

wenst: niet de opschorting, maar de opheffing van de sancties, waartoe maar één lid van de 

Contactgroep, Rusland bereid is. Met zijn “nee” gokt Milošević op de wanhoop en het gebrek 

aan cohesie bij de Contactgroep. De komende dagen praat hij met de Russische 

vertegenwoordiger in de groep, die volgens Washington niet méér te bieden heeft dan Frasure 

meebracht. In Washington wordt inmiddels gevreesd voor een Russische Alleingang. Het 

heeft er alle schijn van dat Milošević de Contactgroep een diplomatieke afgang heeft bespaard 

– in de hoop haar op te blazen.’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 24 mei 1995). 

 

Inmiddels heeft de crisis rond de VN-militairen die gegijzeld worden door de Bosnische 

Serven het nieuws over de diplomatieke inspanningen van de voorpagina’s verdrongen. Het 

accent komt meer en meer te liggen op de (on)mogelijkheid van militaire interventie. De 

internationale gemeenschap probeert in het laatste weekend van mei de crisis te bezweren en 

militaire interventie af te wenden. Na intensief diplomatiek vooroverleg op het hoogste 

niveau, komen maandag 29 mei in Den Haag diplomaten van de Contactgroep bijeen. Een 

dag later ontmoeten de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO elkaar in Noordwijk 

(NRC Handelsblad, 29 mei 1995). Concrete resultaten levert dat niet op.  
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In een analyse in de Volkskrant stelt de buitenlandredactie de Contactgroep mede 

verantwoordelijk voor de crisis die nu in Bosnië rond de gijzelaars is uitgebroken:  

‘Om niet te vervallen in het eindeloze gemarchandeer over landkaarten waaraan de vorige 

bemiddelaars roemloos ten onder waren gegaan, legde de Contactgroep haar plan ultimatief 

aan de partijen voor: het was slikken of stikken.  

Op dit punt werd echter de achillespees van de Contactgroep zichtbaar, want wat te doen als 

een der partijen het plan zou verwerpen? (...) De Bosnische Serviërs van Karadžić en Mladic 

wezen het plan vierkant af en de tot dan toe vooral dankzij de persoonlijke inzet van de 

Amerikaanse diplomaat Charles Redman en zijn Russische collega Vitali Tsjoerkin 

eendrachtig opererende Contactgroep viel aan verdeeldheid ten prooi.’ (‘Contactgroep raakt 

spoor bijster na hoopvol begin’, de Volkskrant, 29 mei 1995). 

 

Amerika en de Europese landen van de Contactgroep kunnen, aldus de Volkskrant, niet tot 

overeenstemming komen over de weg waarlangs een vreedzame oplossing bereikt kan 

worden: opheffing van het wapenembargo, eventuele verlichting van de economische 

sancties, VN-troepen terugtrekken of juist versterken, luchtwapen, inzetten tegen de 

Bosnische Serven, het waren, zijn en blijven evenzovele twistpunten binnen de internationale 

gemeenschap.  

 

In de berichtgeving wordt erop gezinspeeld dat Milošević, uitgaande van de veronderstelling 

dat de Contactgroep niets liever wil dan een einde aan de oorlog, zijn prijs zal verhogen. Op 

vrijdag 2 juni meldt de Volkskrant bijvoorbeeld opnieuw dat Milošević eist dat na afloop van 

het eventueel opschorten van de sancties, de sancties tegen Servië slechts opnieuw kunnen 

worden ingesteld na een besluit van de Veiligheidsraad. In zo’n procedure hebben de 

permanente leden van de Veiligheidsraad een vetorecht. Milošević hoopt dat Rusland van dat 

vetorecht gebruik zal maken om het opnieuw van kracht worden van sancties tegen Servië 

tegen te houden (de Volkskrant, 2 juni 1995).  

 

‘Een overeenkomst met Milošević is dichtbij’, schrijft Bart Rijs een kleine week later. Om er 

direct op te laten volgen:  
‘maar de Servische president, de handigste speler van het Balkan-spel, weet hoezeer de 

Contactgroep een oplossing wenst en heeft zijn eisen opgeschroefd. Uiteindelijk is een 

politieke oplossing van de crisis alleen mogelijk met instemming van de Bosnische Serviërs. 

(...) De Bosnische Serviërs willen wanhopig graag onderhandelen. Ze hebben sinds het begin 

van dit jaar de ene na de andere militaire tegenslag moeten verwerken. Ze zijn uitgeput door 
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de drie jaar durende oorlog en de blokkade die de Servische president tegen hen heeft 

ingesteld. (...) De Bosnische Serviërs zijn bereid een deel van het gebied dat ze nu in handen 

houden op te geven als ze de zekerheid krijgen dat de wereld hen als staatkundige eenheid zal 

erkennen. Daarop concentreren zich de onderhandelingen. (...) Het is onduidelijk of de 

onderhandelingen tussen de Griekse ministers, de Contactgroep, de Servische president 

Milošević en de Bosnische Serviërs enig resultaat hebben opgeleverd. Maar het alternatief 

voor onderhandelingen – het opleggen van een mandaat van de Verenigde Naties – is nadelig 

voor alle partijen’ (‘Opdeling is de enige oplossing voor Bosnië’, de Volkskrant, 7 juni 1995). 

 

In een analyse schetst redacteur Karin Veraart de politieke positie van Milošević. Aan de ene 

kant de internationale gemeenschap die met het aanbod de sancties tegen Servië op te 

schorten hem hoopt te bewegen om de rol van vredesapostel op zich te nemen, aan de andere 

kant de ultra-nationalistische oppositie in zijn eigen land die hem na de breuk met Karadžić 

beticht van verraad. Volgens Veraart is Milošević bezig het Servische volk langzaam maar 

zeker voor te bereiden op een gematigder koers die uit kan monden in het opgeven van het 

eens door hem vurig beleden ideaal van een Groot-Servië. Voor Milošević vormt dat op zich 

geen probleem, een overtuigd nationalist is hij nooit geweest, hij heeft nationalistische ideeën 

en idealen alleen maar gebruikt om aan de macht te komen en te blijven. Komt het met het 

oog op het handhaven van zijn machtspositie beter uit vrede te sluiten en daarvoor Groot-

Servië af te schrijven, dan zal hij geen moment aarzelen. De vraag is uiteraard wanneer hij dat 

moment gekomen acht.  
‘Tijdens een van zijn schaarse publieke optredens zette Milošević de situatie uiteen: Servië 

had zijn volksgenoten buiten de grenzen onzelfzuchtig geholpen toen ze zich moesten 

verdedigen tegen de agressie van Kroaten en Moslims. Ze waren ervoor gestraft met 

onrechtvaardige sancties. Maar nu zijn de Servische doelen bereikt en is het tijd om alle 

energie in de wederopbouw te storten. Tijd voor vrede. 

Komt Milošević hiermee weg? Hij is er zelf nog niet van overtuigd. De arrestatie van Seselj 

wijst erop dat hij de invloed van de nationalistische oppositie niet onderschat. Bovendien 

meldden Servische bronnen dat hij onderhandelt over de mogelijkheid van een confederatie 

met de “Republika Srpska”. Dat is makkelijker te verkopen, en dus veiliger voor de Servische 

president. En dan kan hij daarna altijd nog zien wat hij doet.’ (Veraart, de Volkskrant, 7 juni 

1995). 

 

In de maand juni is er in de berichtgeving weinig aandacht voor het verloop van de 

onderhandelingen tussen de Contactgroep en Milošević. Het nieuws over de door Bosnische 
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Serven gegijzelde VN’ers overheerst. In juli domineert de crisis rond Srebrenica het nieuws. 

In de twee helft van juli schrijft Jonathan Steele (redacteur van de The Guardian) dat 

Milošević nu op vrede uit is. Hij verbaast zich erover dat de Servische media niet of 

nauwelijks berichten over de gruweldaden van de Bosnische Serven. Milošević presenteert 

zich al bijna een jaar in toenemende mate als een man van vrede, waarom verbreekt hij dan 

niet alle banden met de Bosnische Serven, ‘waarom laat hij de bevolking niet zien wat er in 

Bosnië gebeurt, zodat wat er nog rest aan solidariteit vanzelf verdwijnt?’. Dat is een 

interessant en belangwekkend punt als het gaat om de vraag wat nu precies de bedoelingen 

van Milošević zijn. De afgelopen jaren heeft de internationale gemeenschap hem enkele keren 

gevraagd de ‘de kastanjes uit het vuur te halen’. In 1993 accepteerde Milošević het 

Vance/Owen-plan en zette op verzoek van de internationale gemeenschap Karadžić onder 

druk dat ook te doen. Die weigerde. Nadien heeft Milošević meegewerkt aan het politiek en 

militair isoleren van de Bosnische Serven en in mei jongstleden heeft hij op het punt gestaan 

Bosnië te erkennen. Oppositieleider Draskovic vraagt zich af: 

‘Die erkenning was bedoeld als een psychologische klap voor de Bosnische Serviërs. Op het 

laatste moment schrok Milošević echter terug. Deze context maakt het veelbetekenend dat de 

Servische televisie niets liet zien van Mladic’ laatste gruweldaden in Bosnië. Is Milošević 

bang voor vrede? Gaat hij zijn beleid weer wijzigen en zich opnieuw in de oorlog storten?’ 

 

Steele denkt van niet, volgens hem  
‘lijkt het erop dat Milošević werkelijk naar vrede verlangt en dat het uitstel een kwestie is van 

moeilijk doen over details. Maar het zou dom zijn hem een blanco cheque te geven. Als 

Londen besluit zijn blauwhelmen terug te halen en Frankrijk ervan kan overtuigen dat ook te 

doen, blijft als enige mogelijkheid onderhandelen over en wordt Milošević’ rol ontzettend 

belangrijk. 

De Servische president kan laten zien dat hij oprecht is, zijn positie verstevigen en het einde 

van de oorlog dichterbij brengen als hij zijn propaganda-apparaat inzet tegen de Bosnische 

Serviërs. Nog beter zou het zijn als hij de pers haar vrijheid teruggaf en de gefrustreerde 

journalisten de mogelijkheid gaf verslag te doen van de gruwelen die plaatsvinden zo vlakbij 

Belgrado.’ (Steele, de Volkskrant, 19 juli 1995) 

 
Figuur 5.2 Koppen over het diplomatieke spel tussen contactgroep en Milošević 
Dagblad Datum Kop 
de Volkskrant 7 februari 1995 Gang naar Parijs valt vooral Milošević zwaar 
NRC Handelsblad 8 februari 1995 Milošević voelt niets voor Frans plan 
NRC Handelsblad 15 februari 1995 Milošević staat voor keus met verreikende gevolgen 
de Volkskrant 20 februari 1995 Servische leider wil Bosnië en Kroatië niet erkennen 
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NRC Handelsblad 28 februari 1995 Milošević wijst voorstel contactgroep Bosnië opnieuw van de hand 
NRC Handelsblad 28 februari 1995 Milošević’ pokerspel brengt ‘dubbele oorlog’ dichterbij 
NRC Handelsblad 15 april 1995 Milošević is schuldig aan uitblijven vrede 
De Telegraaf 19 mei 1995 Milošević op het punt Bosnië te erkennen 
de Volkskrant 20 mei 1995 Milošević geeft niet om Groot-Servië 
NRC Handelsblad 24 mei 1995 Milošević hoopt met zijn ‘nee’ de contactgroep op te blazen 
de Volkskrant 2 juni 1995 Milošević schroeft eisen voor erkenning van Bosnië verder op 
Trouw 6 juni 1995 Milošević snoert radicale oppositie vast de mond 
de Volkskrant 7 juni 1995 Milošević houdt zijn handen vrij 
de Volkskrant 19 juli 1995 Slobodan Milošević lijkt echt naar vrede in Bosnië te verlangen 

 
 

5.5.2 De opvattingen van bevolkingsgroepen over diplomatieke interventie 

De verschillende bevolkingsgroepen kennen op hun beurt weer onderverdelingen, zoals we 

eerder hebben gezien in het hoofdstuk over de activiteiten op het slagveld. In relatie tot 

diplomatieke interventie worden Serven in grote meerderheid en Moslims vrijwel uitsluitend 

specifiek aangeduid.  

 
Tabel 5.7 Opvattingen van de ‘achterban’ over subthema’s ‘diplomatieke interventie’, uitgesplitst naar 
verschillende  

 bevolkingsgroepen 
 Serven Bosnische 

Serven 
Kroatische  
Serven 

Moslims Bosnische 
Moslims 

Kroaten Bosnische 
Kroaten 

Algemene akkoorden 12 23 15 2 35 14 10 
Diplomatiek overleg 11 19 8  10 13  
Plan Contactgroep 5 35  2 14 1  
Specifieke plannen 12 6 3  7 2 1 
Erkenning Kroatië  3 1    1  
Erkenning Bosnië  2 1      
Overige 8 9 12  13 11 3 
Totaal 53 94 38 4 79 42 14 
In % * 28,6 50,8 20,5 4,8 95,2 75,0 25,0 
* in percentage van de drie bevolkingsgroep afzonderlijk (Serven, Moslims, Kroaten) 
 

In de berichtgeving worden met andere woorden in overwegende mate specifieke 

aanduidingen gehanteerd. Per dagblad zijn de verschillen in algemene respectievelijk 

specifieke aanduidingen verhoudingsgewijs klein: NRC Handelsblad gebruikt 

verhoudingsgewijs het meest, de Volkskrant en De Telegraaf het minst specifieke 

aanduidingen.  

 
Tabel 5.8 Opvattingen van de ‘achterban’ over subthema’s ‘diplomatieke interventie’, uitgesplitst naar 
verschillende  

 bevolkingsgroepen en naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N In % * N In % * N in %* N In %* N In %* 
Serven algemeen 20 32,3 15 25,0 10 29,4 8 27,6 53 28,6 
Serven specifiek 42 67,7 45 75,0 24 70,6 21 72,4 132 71,3 
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Moslims algemeen 3 10,0 0 0,0 0 0 1 14,3 4 4,8 
Moslims specifiek 27 90,0 36 100,0 10 100,0 6 85,7 79 95,2 
           
Kroaten algemeen 14 100,0 14 60,9 8 66,7 6 85,7 42 75,0 
Kroaten specifiek 0 0,0 9 39,1 4 33,3 1 14,3 14 25,0 
Totaal 106  119  56  43  324  
% algemeen **  34,9  24,4  32,1  34,9  30,6 
% specifiek**  65,1  75,6  67,9  65,1  69,4 
*   in percentages van totaal aantal aanduidingen voor achtereenvolgens Serven, Moslims en Kroaten per krant 
** in percentages van totaal uitspraken per krant  
 

5.5.3 De opvattingen van interne militairen partijen over diplomatieke interventie  

In 1995 bevat de berichtgeving niet meer dan 56 uitspraken van interne militaire actoren over 

diplomatieke interventie. De Servische en Kroatische militaire actoren spreken zich uit voor 

een diplomatieke oplossing, militaire leiders van de Bosnische Moslims zijn tegen. Evenals in 

1993 is er verschil tussen woorden en daden van militaire actoren. Uit 140 uitspraken over de 

daden van militaire actoren valt hun voorkeur voor een diplomatieke oplossing overigens niet 

af te leiden: alle partijen, zo blijkt, schenden het staakt-het-vuren voortdurend. De vier 

dagbladen verschillen niet of nauwelijks over de vraag welke partij(en) het bestand schenden.  

 

5.6 De opvattingen van externe actoren over diplomatieke interventie  

 

Evenals in 1993 is ook in 1995 een stoet aan personen betrokken bij het zoeken naar een 

diplomatieke oplossing voor het gewapende conflict in Bosnië. Deze, deels nieuwe, 

bemiddelaars worden doorgaans met naam en toenaam genoemd in de berichtgeving. 

Omwille van het overzicht beperken we ons tot een indeling waarbij personen worden 

gerekend te behoren tot de organisatie of het land dat zij vertegenwoordigen. Verder 

onderscheiden we als aparte externe actor de al meer genoemde Contactgroep.  

 

De opvattingen van externe actoren over ‘diplomatieke interventie’ komen in 1995 vooral in 

algemene termen aan bod in de berichtgeving. Alleen het plan van de Contactgroep krijgt 

enige aandacht in de berichtgeving. Met de nadruk op enige: het aantal uitspraken bedraagt 

niet meer dan veertien. Alle andere ideeën, initiatieven en plannen voor vrede krijgen nog 

minder aandacht. De externe actoren zijn over het algemeen positief tot zeer positief over 

‘een diplomatieke oplossing’. Het overgrote deel van de uitspraken van externe actoren heeft 

betrekking op de algemene uitdrukkingen ‘diplomatiek overleg’ en ‘algemene akkoorden’. 

Reden genoeg om ons in de verdere beschrijving en analyse te beperken tot de opvattingen 

van externe actoren geformuleerd in deze termen.  
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Tabel 5.9 Opvattingen van externe actoren over diplomatieke interventie in termen van ‘diplomatiek overleg’ en  

 ‘algemene akkoorden’, uitgesplitst naar dagblad 
 
Externe actor 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
N In%* N In%* N In%* N In%* N In%* 

Contactgroep 40 20,6 43 24,6 27 20,6 11 10,7 121 20,1 
Rusland 24 12,4 29 16,6 22 16,8 15 14,6 90 14,9 
VN-veiligheidsraad 27 13,9 18 10,3 19 14,5 24 23,3 88 14,6 
Verenigde Staten 30 15,5 24 13,6 14 10,7 13 12,6 81 13,4 
Frankrijk 19 9,8 8 4,6 10 7,6 15 14,6 52 8,6 
Bemiddelaars 5 2,6 18 10,3 17 13,0 2 1,9 42 7,0 
Internationale Gemeenschap 13 6,7 13 7,4 5 3,8 5 4,9 36 6,0 
Groot-Brittannië 18 9,3 1 0,6 6 4,6 7 6,8 32 5,3 
Europese Unie 7 3,6 10 5,7 5 3,8 6 5,8 28 4,6 
NAVO 5 2,6 7 4,0 2 1,5 3 2,9 17 2,8 
Duitsland 4 2,1 3 1,7 2 1,5 2 1,9 11 1,8 
Europa 2 1,0 1 0,6 2 1,5   5 0,8 
Totaal 194 100,0 175 100,0 131 100,0 103 100,0 603 100,0 
*  in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
 

 

De berichtgeving bevat in totaal 603 uitspraken van externe actoren over diplomatieke 

interventie, slechts een fractie minder dan het aantal uitspraken van interne actoren (N=664). 

Trouw en De Telegraaf bevatten in absolute zin meer uitspraken van externe dan van interne 

actoren over diplomatieke interventie, bij de Volkskrant en NRC Handelsblad is dat net 

andersom. Alle externe actoren tonen zich voorstander van diplomatieke interventie. 

Interessanter dan de richting van de uitspraken is mede daarom de vraag welke externe 

actoren in welke krant hoe vaak hun standpunt vermeld zien. Over de vier dagbladen als 

geheel vormen de Contactgroep, Rusland, de VN en de Verenigde Staten de belangrijkste 

externe actoren in die zin dat hun opvattingen het meest aan bod komen. Tezamen nemen ze 

63 procent van de uitspraken van externe actoren voor hun rekening, de resterende 37 procent 

staat op naam van de acht andere externe actoren. De vier kranten leggen duidelijk een eigen 

accent:  

• de Volkskrant heeft verhoudingsgewijs veel oog voor de opvattingen van de VS en Engeland, wat 

minder voor de opvattingen van Rusland;  

• NRC Handelsblad heeft relatief veel aandacht voor uitspraken van de Contactgroep voor de 

opvattingen in de wat vage categorie ‘bemiddelaars’ en wat minder voor uitspraken van de VN 

en/of de Veiligheidsraad; 

• Trouw heeft verhoudingsgewijs vrij veel aandacht voor de opvattingen van Rusland en wat minder 

voor die van de VS; verder krijgen de opvattingen van de wat vage categorie ‘bemiddelaars’ 

verhoudingsgewijs veel aandacht; 
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• De Telegraaf ten slotte heeft opmerkelijk veel aandacht voor de opvattingen van de VN en/of de 

Veiligheidsraad en voor de opvattingen van Frankrijk, opmerkelijk weinig voor die van de 

Contactgroep.  

  

5.7 De opvattingen van Nederlandse actoren over diplomatieke interventie  
 

Op het diplomatieke vlak speelt Nederland, ondanks haar relatief grote inbreng in de VN-

vredesmacht, slechts een bijrolletje. Zo kopt NRC Handelsblad op 15 mei: ‘Nederland buiten 

spoedoverleg over Bosnië gehouden.’ Dit is typerend voor de positie van Nederland: 

Nederland wil wel meepraten, maar de politieke positie en het politieke gewicht ontbreken 

om de Nederlandse stem duidelijk te laten horen in het internationale diplomatieke overleg. 

Zo is Nederland, ondanks de forse bijdrage aan de VN-vredesmacht, niet vertegenwoordigd 

in de Contactgroep. Tegen die achtergrond is het niet zo vreemd dat in de berichtgeving niet 

meer dan 64 uitspraken van Nederlandse actoren over diplomatieke interventie voorkomen. 

De regering, de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie dan wel de 

desbetreffende ministers worden nog het meest genoemd: 15, 16 respectievelijk 14 keer. De 

regering is uiterst positief over diplomatieke interventie (N=15, +.83), het ministerie van 

Defensie is al wat minder uitgesproken (N=14, +.53), het ministerie van Buitenlandse Zaken 

is slechts licht positief (N=16, +.13).  

Verschillen tussen dagbladen zijn alleen te constateren wat het aantal uitspraken betreft: NRC 

Handelsblad bevat de meeste uitspraken van Nederlandse actoren over diplomatieke 

interventie (N=22), gevolgd door De Telegraaf (N=18), de Volkskrant (N=13) en Trouw 

(N=11).  

 

5.8 Opvattingen in en van de dagbladen zelf over diplomatieke interventie 

 

Niet alleen in uitspraken van externe actoren, ook in evaluerende uitspraken van redacteuren 

en medewerkers van de dagbladen en niet te vergeten in (hoofd)redactionele commentaren, 

klinken opvattingen over diplomatieke interventie door. Deze verschillende lagen in de 

evaluatie van diplomatieke interventie passeren in deze paragraaf de revue. 
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Tabel 5.10 Evaluatieve uitspraken over diplomatieke interventie, uitgesplitst naar dagblad 

Subthema’s de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O N O N O N O 
Diplomatiek overleg 12 .46 13 31 9 .44 11 .00 45 .30 
Algemene akkoorden 6 -.50 3 -.50 6 .25 2 1.00 17 -.06 
Specifieke plannen 3 .17 6 -.25 3 .00 1 -.50 13 -.12 
Gezamenlijke aanpak 2 .25 1 1.00 3 1.00 4 1.00 10 .85 
Erkenning Bosnië  3 1.00 2 -.25   1 1.00 6 .58 
Plan Contactgroep 1 -.100 2 .75 1 -1.00   4 -.13 
Erkenning Kroatië  1 -.50 1 -1.00     2 -.75 
Overige   2 .00   1 -1.00 3 -.33 
Totaal 28 .18 30 .07 22 .34 20 .28 100 .20 
* oordeel van de betreffende krant over subthema diplomatieke interventie, schaal loopt van –1.00 (uitsluitend 

negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

 

‘Diplomatieke interventie’ is in de evaluerende uitspraken minder een thema dan in 1993: in 

1993 zijn evaluerende uitspraken goed voor 4,4 procent van alle uitspraken over diplomatieke 

interventie, in 1993 bevat de berichtgeving 100 evaluerende uitspraken op een totaal van 

3197 (3,1 procent). In 1993 worden alle onderscheiden subthema’s van ‘diplomatieke 

interventie’ negatief beoordeeld, anno 1995 is de evaluatie over het geheel genomen veel 

minder negatief en in een aantal gevallen ronduit positief van strekking.  

 
Tabel 5.11 Evaluatieve uitspraken over diplomatieke interventie met de krant als bron, uitgesplitst naar dagblad 
Subthema’s de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Diplomatiek overleg 4 .38 1 -1.00 3 .00 3 -1.00 11 -.23 
Algemene akkoorden 4 -.75 1 -1.00 2 -.75   7 -.79 
Gezamenlijke aanpak 1 -.50   3 1.00 1 1.00 5 .70 
Specifieke plannen 2 .75 2 -.75 1 -.50   5 -.10 
Plan Contactgroep     1 -1.00   1 -1.00 
Erkenning Bosnië  1 1.00       1 1.00 
Totaal 12 .04 4 -.88 10 .00 4 -.50 30 -.17 
* oordeel van de betreffende krant over subthema diplomatieke interventie, schaal loopt van –1.00 (uitsluitend 

negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Zodra de dagbladen zelf als bron van evaluerende uitspraken dienen, zijn de opvattingen over 

diplomatieke interventie aanzienlijk negatiever getoonzet. Slechts de gezamenlijke aanpak 

(pleidooi van minister van Defensie Voorhoeve) en de erkenning van Bosnië, overigens 

slechts één keer aangetroffen in deze context, worden zonder meer positief beoordeeld. 

 

Evaluatieve uitspraken in analyses en hoofdredactionele commentaren over diplomatieke 

interventie treffen we in 1995 maar af en toe aan: in totaal 23 keer. De Volkskrant (N=9) en 

Trouw (N=8) nemen veruit het grootste deel daarvan voor hun rekening. NRC Handelsblad en 

De Telegraaf bevatten beide drie van deze uitspraken. De gedachte dat het conflict bij 
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voorkeur via diplomatieke interventie moet worden opgelost, ondervindt hierin nog wel steun. 

Het optreden van de Contactgroep – veruit het belangrijkste forum voor het zoeken naar een 

diplomatieke oplossing – wordt daarentegen zeer kritisch beoordeeld. Als Frankrijk eind 

januari 1995 een internationale conferentie over ex-Joegoslavië wil beleggen, schrijft de 

Volkskrant:  
‘De woorden van Juppé weerspiegelen de uitputting van de internationale gemeenschap met 

betrekking tot de crisis in Bosnië en worden geduid als een wanhopige poging het 

vredesproces vlot te trekken na een week van tegenslagen voor de internationale 

bemiddelaars’ (‘Frankrijk wil internationale conferentie ex-Joegoslavië’, de Volkskrant, 1 

februari 1995).  

 

En in mei 1995, als Milošević na eindeloze pogingen van de internationale gemeenschap het 

plan van de Contactgroep ten langen leste afwijst, noteert Michielsen in NRC Handelsblad: 
‘Milošević’ concessie zou de eerste beweging zijn geweest in een nu al maanden muurvast 

zittend vredesproces (...) Maar dat zou tegelijkertijd politiek gezien de belangrijkste merite 

van de concessie zijn geweest: het zou slechts een doorbraak zijn geweest als men haar afzet 

tegen de achtergrond van de impasse waarin zich het vredesproces al bijna een jaar bevindt en 

tegen het gebrek aan ideeën over hoe het nu verder moet.’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 24 

mei 1995) 

 

5.9 Interne politieke actoren en hun onderlinge verhoudingen  

 

De onderhandelingen over vrede kennen in feite maar één doel: de interne politieke actoren 

op een lijn brengen dan wel dwingen. In 1993 wisselen de interne politieke actoren nogal 

eens van positie zonder dat zulks overigens tot overeenstemming leidt. Integendeel zelfs, ze 

blijven het voortdurend met elkaar oneens. Uiteraard hebben de politieke leiders ook te 

maken met hun eigen achterban. Tussen de verschillende politieke leiders en hun 

achterbannen bestaan vaak (grote) spanningen over de te volgen koers. Wat dat betreft is de 

situatie in 1995 niet wezenlijk anders dan in 1993. Om de situatie nog wat complexer te 

maken sluiten de verschillende bevolkingsgroepen soms (tijdelijke) coalities, met als 

belangrijkste doel de derde partij te dwarsbomen. (Tijdelijke) coalities tussen politieke leiders 

en tussen bevolkingsgroepen lopen daarbij niet altijd parallel. ‘Moslims en Kroaten proberen 

hun federatie tot leven te wekken’ (de Volkskrant, 9 maart 1995), is een voorbeeld van een 

tijdelijke coalitie op politiek niveau die op het strijdtoneel niet noodzakelijkerwijs steeds 

gerespecteerd wordt. 
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In de berichtgeving over de talloze gesprekken en onderhandelingsrondes over vrede, komen 

vooral evaluerende uitspraken van de interne politieke actoren over elkaar voor. Dat wil 

zeggen: het draait vrijwel geheel om de onderlinge relatie tussen de Servische president 

Slobodan Milošević en de leider van de Bosnische Serven, Radovan Karadžić.  

 
Tabel 5.12 Evaluerende uitspraken van interne politieke leiders over elkaar  

Beoordeelde interne actor  Milošević Karadžić Izetbegović Tudjman Totaal 
Oordelende interne actors N M* N M* N M* N M* N M* 
Milošević 3 1.00 27 -.63   1 .50 31 -.44 
Karadžić 10 -.55 1 1.00 1 .50   12 -.33 
Izetbegović 1 -1.00 5 .20   3 .83 9 .28 
Tudjman 3 .67   5 .90 1 .50 9 .78 
Totaal 17 -.09 33 -.45 6 .83 5 .70 61 -.13 
* oordeel van interne politieke actoren over interne politieke actoren (schaal loopt van -1.00 (uitsluitend 

negatieve oordelen) tot +.10 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Zevenendertig van de in totaal 61 relevante uitspraken betreffen de onderlinge relatie van 

Milošević en Karadžić. Anders gezegd: Izetbegović en Tudjman spelen in dit opzicht een 

bijrol. De berichtgeving bevat vooral negatieve uitspraken van Milošević over Karadžić 

(N=27, -.63), andersom is de frequentie van oordelen minder, de negativiteit nauwelijks 

(N=10, -.55). In mei 1995, de ruzie tussen Serven en Bosnische Serven woedt in alle 

hevigheid, schrijft Michielsen over de verhoudingen binnen het Servische kamp:  

‘Het rommelt al vele maanden in de leiding van de “Servische Republiek Krajina” (RSK), die 

de Kroatische Serviërs eenzijdig hebben uitgeroepen op hun in de oorlog van 1991 veroverde 

gebied. De scheiding der geesten ontstond in augustus vorig jaar, toen de Servische peetvader 

van de Joegoslavische oorlog het vredespad koos, zich uitsprak voor het vredesplan voor 

Bosnië en zich distantieerde van de tegenstanders van een politieke regeling op basis van 

(onder andere) territoriale compromissen. 

Dat leidde tot een breuk tussen Milošević en de leider van de Bosnische Serviërs, Radovan 

Karadžić en de zijnen. Het leidde ook tot een breuk tussen Milošević en de “oorlogspartij”, bij 

de Kroatische Serviërs. Die Kroatisch-Servische hardliners worden geleid door Milan Martic 

en Milan Celeketic, respectievelijk “president” en legerleider van de RSK.’ (NRC 

Handelsblad, 6 mei 1995). 

5.9.2 Overige zegslieden van de drie strijdende partijen en hun onderlinge verhoudingen  

Naast de politieke leiders van de verschillende bevolkingsgroepen, komen in de berichtgeving 

ook een aantal andere zegslieden uit de diverse kampen aan het woord over het thema 

‘diplomatieke interventie’. Vaak is de aanduiding simpelweg ‘Serven’, ‘Kroaten’ of 

‘Moslims’. Prototype van een dergelijke benaming is de kop ‘Moslims en Kroaten Bosnië 
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werken alleen in naam samen’ (de Volkskrant, 25 februari 1995). In andere gevallen worden 

de zegslieden met naam en toenaam vermeld. ‘Overige zegslieden’ uit de verschillende 

kampen zijn in de berichtgeving verantwoordelijk voor 130 evaluerende uitspraken over 

elkaar. De teneur van de uitspraken is over het algemeen negatief (zie tabel 5.13).  

 
Tabel 5.13 Evaluerende uitspraken van overige vertegenwoordigers bevolkingsgroepen  
Beoordeelde 
bevolkingsgroep  

Serven Bosnische 
Serven 

Moslims Bosnische 
regering** 

Kroaten Bosnische 
Kroaten 

Totaal 

Oordelende 
bevolkingsgroep  

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

Serven 2 -.25 8 .19 2 -
1.00 

1 1.0 7 -.50   20 -.18 

Bosnische Serven 3 -.33 4 -.38 4 -.50 16 -.09 1 1.00   28 -.18 
Moslims 3 -

1.00 
3 -.33   1 1.00 19 .08 3 -

1.00 
29 -.16 

Bosnische regering  3 -.33 17 -.12   3 -.50 12 .50 5 -.40 40 -.01 
Kroaten 7 -.43   19 .08 16 .63 1 .50 1 -

1.00 
44 .18 

Bosnische Kroaten   1 .50 4 -
1.00 

7 -.57 1 -
1.00 

  13 -.65 

Totaal 18 -.47 33 .-08 29 -.22 44 .11 41 .11 9 -.67 174 -.08 
*  oordeel overige zegslieden uit verschillende bevolkingsgroepen over elkaar (schaal loopt van –1.00 

(uitsluitend negatieve oordelen) en +.100 (uitsluitend positieve oordelen)  
** voor Serven en Kroaten geldt dat steeds deze benaming gebruikt wordt als het over andere politieke actoren 

dan  Milošević, Karadžić of Tudjman gaat; voor Moslims geldt dat in vergelijkbare gevallen steeds de 
aanduiding  ‘Bosnische regering’ gebruikt wordt 

 

Ging het bij de politieke leiders in hoofdzaak om de verhouding tussen de Servische president 

Milošević en de Bosnisch-Servische leider Karadžić, bij ‘overige zegslieden’ ligt het 

zwaartepunt bij de relatie tussen Moslims en de Kroaten. Evaluerende uitspraken van Serven 

en Bosnische Serven (N=48, 27,6 procent) komen minder voor in de berichtgeving dan 

evaluerende uitspraken van Kroaten (N=57, 32,8 procent) en vooral van Moslims (N=69, 39,7 

procent). Serven en Kroaten zijn even vaak onderwerp van evaluatie (N=51, 29,3 procent 

resp. N=50, 28,7 procent), evaluerende uitspraken over Moslims komen vaker voor in de 

berichtgeving (N=73, 42 procent). Wat de richting van de evaluerende uitspraken betreft valt 

op dat ‘overige zegslieden’ uit Moslim- en Kroatische kring zich overwegend positief uitlaten 

over elkaar: Kroaten over Moslims: N=35, +33; Moslims over Kroaten N=31, +.24. Tussen 

Bosnische Kroaten en Moslims is de verhouding in de berichtgeving negatief van 

aard:Bosnische Kroaten over Moslims: N=11, -.73; Moslims over Bosnische Kroaten: N=8, -

.63.  

 

NRC Handelsblad (N=63) bevat de meeste evaluerende uitspraken van ‘overige zegslieden’ 

over elkaar, De Telegraaf de minste (N=17). De Volkskrant (N=48) en Trouw (N=46) 

ontlopen elkaar nauwelijks. De teneur van de wederzijdse evaluaties is in Trouw aanzienlijk 



 107 

positiever van aard. In deze krant worden alleen ‘overige zegslieden uit Bosnisch-Servische 

kring’ negatief beoordeeld door andere partijen, met name door de Moslims.  

 

5.10 Externe diplomatieke actoren en hun onderlinge verhoudingen 

 

‘Ruzie dreigt tussen VS en Europa over Bosnië’, De Telegraaf, 1 juli 1995. Een kop die 

precies weergeeft waar het in deze paragraaf om gaat: de evaluerende uitspraken van externe 

actoren over elkaar die in de berichtgeving van de dagbladen voorkomen. Evenals gedurende 

1993 geeft de berichtgeving ook in 1995 het beeld van tamelijk grote onenigheid tussen de 

belangrijkste externe actoren. Zelden of nooit is op enig moment in de berichtgeving sprake 

van roerende eensgezindheid over de te volgen koers in de kwestie Bosnië. En net als in 1993 

speelt telkens weer de tegenstelling tussen de Verenigde Staten en ‘Europa’ een grote rol. In 

de berichtgeving wordt de verdeeldheid met grote regelmaat opgevoerd als een belangrijke 

factor voor het voortduren van het conflict: het ontbreken van overeenstemming binnen de 

internationale gemeenschap staat succes aan de onderhandelingstafel ernstig in de weg:  
‘Europese diplomaten zijn bang dat Milošević probeert gebruik te maken van de toenemende 

spanningen in de contactgroep. De vijf landen zijn het alleen eens over het doel: het stoppen 

van de oorlog. Maar ze zijn ten diepste verdeeld over de manier waarop dat kan worden 

bereikt.’ (de Volkskrant, 24 februari 1995) 

 

In tabel 5.14 zijn de evaluerende uitspraken van een aantal belangrijke externe actoren over 

elkaar samengebracht. De Contactgroep fungeert in deze tabel niet als ‘oordelende’ en 

‘beoordelende’ actor, om de eenvoudige reden dat ze in deze hoedanigheid nauwelijks in de 

berichtgeving voorkomt. Vrijwel alle wederzijds evaluerende uitspraken hebben betrekking 

op de afzonderlijke landen die deel uitmaken van de Contactgroep.  

 
Tabel 5.14 Onderlinge relaties tussen externe diplomatieke actoren 

Beoordeelde actor 
 

VN/Veilig-
heidsraad 

Internationale 
Gemeenschap 

Europa Verenigde 
Staten 

Rusland Frankrijk Groot 
Brittannië 

Totaal 

Oordelende actor N O* N O N O N O N O N O N O N 
Verenigde Staten 22 -.59   10 -.50 22 -.84 7 -.21 14 .43 1 1.00 76 
VN/Veiligheidsraad 32 -.30 6 -1.00 1 -1.00 2 -1.00   9 -.06 1 -1.00 51 
Frankrijk 7 .29 5 -.70 5 -.90 12 -.13 3 .00   9 .17 40 
Rusland 6 -.50 6 -1.00 3 .50 13 -.31 4 -.50 2 .50 4 .50 38 
Groot-Brittannië 4 .50   1 -.50 4 -.13 5 .30 15 -.03   29 
Europa  4 -.88 2 -1.00   11 -.68 4 .25     21 
Internationale 
gemeenschap 

 
3 

 
-1.00 

 
2 

 
.25 

   
3 

 
-1.00 

 
4 

 
-.88 

 
3 

 
-.33 

 
1 

 
1.00 

 
16 

Totaal 78 -.36 21 -.81 20 -.48 67 -.55 27 -.17 43 .12 16 .28 272 
* oordelen over externe actoren (schaal loopt van – 1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve 
   oordelen) 
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Betrokkenen uit de Verenigde Staten komen in de berichtgeving het meest aan bod met 

evaluerende uitspraken over andere betrokkenen (N=76, 27,8 procent). Kritiek van 

Amerikaanse kant heeft vooral betrekking op de VN/Veiligheidsraad (N=22, -.59) en op 

Europa (N=10, -.50). Opvallend is dat Amerikaanse betrokkenen zich ook onderling uiterst 

kritisch over elkaar uitlaten (N=22, -.84). In Nederlandse dagbladen klinkt met andere 

woorden een zwakke echo door van de diepe verdeeldheid in de Verenigde Staten over 

betrokkenheid bij de oorlog in Bosnië. Een kop uit De Telegraaf – ‘Spookbeeld in VS: 

troepen in Bosnië’ (De Telegraaf, 3 juni 1995) – duidt op de angst bij een deel van het 

Amerikaanse publiek om ook in militair opzicht nauw betrokken te raken bij Bosnië. 

President Clinton is bereid Amerikaanse troepen toe te zeggen voor een vredesmacht van de 

VN, vooral na het neerhalen van een Amerikaans vliegtuig door de Bosnische Serven in juni 

1995. Het Congres is echter niet genegen hem daarin te steunen.  

 

De meeste kritiek daalt neer op het hoofd van de VN/Veiligheidsraad (N=78, -.36), gevolgd 

door de Verenigde Staten (N=67, -.55). De kritische uitspraken over de Amerikaanse rol zijn 

op het eerste gezicht behoorlijk negatiever van aard dan die over de VN/Veiligheidsraad. Dat 

blijkt bij nader inzien vooral voort te vloeien uit de uiterst kritisch toon die Amerikanen 

onderling aanslaan (N=22, -.84). Laten we die evaluerende uitspraken buiten beschouwing, 

dan blijkt de Verenigde Staten (N=45, -.41) ongeveer dezelfde beoordeling ten deel te vallen 

als de VN/Veiligheidsraad (N=78, -.36) en Europa (N=20, -.48).  

 

In vergelijking met 1993 besteden dagbladen weinig aandacht aan de onderlinge 

verhoudingen van de externe actoren. In 1993 gaat het absoluut en relatief om aanzienlijk 

meer uitspraken dan in 1995: (1993: 1153 uitspraken op een totaal van 59.423, 1,9 procent; in 

1995 betreft het 272 uitspraken op een totaal van 32.304, 0,8 procent). De onderlinge 

verhoudingen zijn in 1995 duidelijk anders dan in 1993. De onenigheid tussen Europa en de 

VS blijft gewoon voortduren, maar in de berichtgeving is de relatie VS/Rusland in 1995 

aanzienlijk negatiever van toon: in 1993 bejegenen beide actoren elkaar positief (Rusland 

over de VS +.57, omgekeerd +.58), in 1995 zijn de vergelijkbare cijfers -.31, en -.21). Een 

tweede opvallend verschil betreft bemiddelaars. In 1993 spelen die in de onderlinge 

verhoudingen nog een behoorlijke rol (Vance/Owen en later Owen/Stoltenberg), in 1995 

komen ‘bemiddelaars’ in de berichtgeving niet voor. 
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De Telegraaf besteedt relatief weinig aandacht aan de onderlinge verhoudingen van de 

externe actoren (N=30), NRC Handelsblad (N=104) relatief veel. De Volkskrant (N=72) en 

Trouw (N=66) ontlopen elkaar nauwelijks. In dit deel van de berichtgeving valt het accent in 

de Volkskrant op de discussie onder Amerikaanse betrokkenen en op de kritiek van de VS op 

de VN.  

 

5.11 Conclusies 

 

• Vergeleken met 1993 besteden de dagbladen aanzienlijk minder aandacht aan het thema 

‘diplomatieke interventie’; allerlei specifieke plannen, ideeën en initiatieven voor vrede worden 

hooguit aangestipt, alleen over het plan van de Contactgroep vinden concrete besprekingen tussen 

de partijen plaats en bijgevolg krijgt alleen dit plan meer dan incidenteel aandacht; 

• NRC Handelsblad besteedt de meeste, De Telegraaf de minste aandacht aan het diplomatieke 

steekspel rond Bosnië; 

• In 1995 bevat de berichtgeving verhoudingsgewijs aanzienlijk meer uitspraken over het thema 

‘diplomatieke interventie’ die niet gekoppeld zijn een actor dan in 1993; dat impliceert een 

verschuiving in de wijze waarop over diplomatieke interventie bericht wordt: in 1995 meer in 

algemene termen en meer in termen van eventuele gevolgen van bepaalde vormen van 

diplomatieke interventie; Trouw maakt het minst gebruik van deze vorm van berichtgeving; 

• Over de opvattingen van interne actoren inzake diplomatieke interventie berichten de dagbladen in 

1995 aanzienlijk minder dan in 1993; dat gezegd zijnde, valt op dat de discussie tussen 

Contactgroep en Milošević (in ruil voor erkenning van Bosnië door Servië is de internationale 

gemeenschap bereid sancties op te schorten) veel aandacht krijgt; 

• De opvattingen van externe politieke actoren over diplomatieke interventie komen het meest aan 

bod in de Volkskrant, het minst in De Telegraaf;  

• De dagbladen zelf staan in 1993 zeer kritisch ten opzichte van diplomatieke interventie, in 1995 

schrijven ze er minder maar wel in positieve zin over;  

• De dagbladen besteden aanzienlijk minder aandacht aan de verhoudingen tussen de interne actoren 

dan in 1993; in de berichtgeving is in 1995 duidelijk sprake van een gespannen relatie tussen 

Milošević en Karadžić, zoals dat gedurende 1993 bij tijd en wijle het geval was;  

• Ook de verhoudingen tussen de externe actoren krijgen in 1995 minder aandacht dan in 1993; de 

tegenstelling VS/Europa blijft in 1995 duidelijk zichtbaar, opvallend is dat de Amerikanen 

onderling sterk negatieve oordelen uitspreken in de berichtgeving. 
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6 Militaire interventie 

 

6.1 Inleiding 

 

Zoals we in hoofdstuk twee al duidelijk hebben kunnen constateren, ligt het accent in de 

berichtgeving in 1995 veel meer op militaire dan op diplomatieke interventie: militaire 

interventie komt 6283 keer, diplomatieke interventie 3387 keer voor in de berichtgeving. In 

de eerste maanden van 1995 is dat overigens nog geenszins het geval, maar daarna verschuift 

de aandacht van de dagbladen radicaal in de richting van militaire interventie.  

 
Tabel 6.1 Aandacht voor diplomatieke en militaire interventie in 1995, uitgesplitst naar periode 

Periode Januari/februari Maart/april Mei/juni Juli  Totaal 
Interventie N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Diplomatiek 1249 31,5 669 14,2 1014 8,5 458 3,9 3387 10,4 
Militair 286 7,2 638 13,6 2808 23,5 2551 21,6 6283 19,4 
* in percentages van totaal aantal vermeldingen van diplomatieke resp. militaire interventie in betreffende 
periode  
 

Achter het thema ‘militaire interventie’ gaan in de loop van 1995 verschillende discussies 

schuil. Begin 1995 is vooral het mandaat van de VN-vredesmacht onderwerp van discussie. 

Daarna geeft de toenemende agressie tegen de VN-blauwhelmen voedsel aan een veel 

verderstrekkende discussie die in de kern draait om de vraag of de internationale 

gemeenschap de neutraliteit in het conflict nog wel langer kan handhaven. Een aantal 

deelnemers aan het debat verdedigen de stelling dat de tijd gekomen is om partij te kiezen 

(voor de Bosnische Moslims). De consequentie daarvan is dat de internationale gemeenschap 

direct betrokken zal raken bij de gewapende strijd. Kortom: van een peacekeeping naar peace 

enforcing operatie.  

 

In de loop van de tijd worden in de berichtgeving dertig verschillende vormen van militaire 

interventie genoemd. Sommige niet meer dan een enkele keer, andere langdurig en 

veelvuldig. De meest genoemde vormen van militaire interventie zijn samen te vatten in elf 

uitdrukkingen (zie box 6.1). De eerste vijf betreffen specifieke militaire activiteiten, de 

volgende vijf hebben betrekking op de rol van de VN-vredesmacht ter plaatse. De laatste – de 

snelle reactiemacht – scharen we ook onder het overkoepelende thema ‘militaire interventie’, 

ook al wordt deze macht in de berichtgeving bij tijd en wijle ook in de rol van daadwerkelijk 

handelende actor opgevoerd.  
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Box 1 Het thema ‘militaire interventie’ onderverdeeld  
Specifieke militaire activiteiten 
 
 
 
 
 
Rol VN-vredesmacht 
 
 
 
 
 
Overig 

• interventie 
• luchtaanvallen 
• gebruik van geweld 
• bescherming van veilige gebieden 
• voorkomen van escalatie 
 
• deelname troepenmacht 
• uitbreiding troepenmacht 
• terugtrekking troepenmacht 
• VN-mandaat 
• VN-operaties 
 
• snelle reactiemacht 

 

 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 

• in welke periode welke vorm van militaire interventie in welke krant hoeveel aandacht krijgt; 

• in welke mate vormen van militaire interventie niet gekoppeld aan een actor in de berichtgeving 

van de verschillende dagbladen voorkomen; 

• welke opvattingen van betrokken actoren over militaire interventie in de berichtgeving voorkomen;  

• welke opvattingen de dagbladen zelf verkondigen over militaire interventie; 

• hoe de internationale gemeenschap blijkens de berichtgeving in termen van ‘militaire interventie’ 

reageert op de crisis rond de door Bosnische Serviërs gegijzelde VN’ers eind mei 1995.  

 

 

6.2 Het thema ‘militaire interventie’ in het nieuws 

 

In 1995 besteden de dagbladen meer aandacht aan militaire interventie dan in 1993. Over heel 

1993 komt militaire interventie 5781 keer ter sprake in de onderzochte dagbladen, in 1995 

6283 keer. Corrigeren we voor het verschil in periode – in 1993 twaalf maanden, in 1995 

zeven – dan wordt het verschil pas goed duidelijk. In 1993 komt militaire interventie in iets 

meer dan negen procent van het totaal uitspraken over voormalig Joegoslavië aan de orde 

(5601 van de 59.423 uitspraken, 9,4 procent), in 1995 is dat bijna verdubbeld en wordt 

militaire interventie in ruim achttien procent van de uitspraken genoemd (5962 van de 32.304, 

18,4 procent).  

 

Gedurende de hele periode in 1995 staat militaire interventie op de media-agenda. Uiteraard 

zijn er schommelingen in de aandacht per periode en per vorm van militaire interventie. Beide 
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staan overigens niet geheel los van elkaar in die zin dat over sommige vormen van militaire 

interventie slechts in sommige periodes geschreven wordt.  

 
Tabel 6.2 Aandacht voor militaire interventie in de berichtgeving, uitgesplitst naar periode 

Periode Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
Vorm militaire interventie N In %* N In %* N In %* N In %* 

Terugtrekking VN 373 40,4 496 17,7 243 9,5 1112 17,7 
Snelle reactiemacht -- -- 592 21,1 503 19,7 1095 17,4 
Luchtaanvallen 50 5,4 418 14,9 543 21,3 1011 16,1 
VN-mandaat 332 35,9 195 6,9 51 2,0 578 9,2 
Interventie 2 0,2 101 3,6 434 17,0 537 8,5 
Uitbreiding troepenmacht 34 3,7 326 11,6 66 2,6 426 6,8 
Bescherming veilige gebieden  4 0,4 98 3,5 319 12,5 421 6,7 
Gebruik geweld 23 2,5 223 7,9 144 5,6 390 6,2 
VN-operaties 37 4,0 112 4,0 111 4,4 260 4,1 
Deelname troepenmacht 36 3,9 150 5,3 71 2,8 257 4,1 
Voorkomen escalatie 33 3,6 97 3,5 66 2,6 196 3,1 
Totaal 924 100,0 2808 100,0 2551 100,0 6283  
 14,7  44,7  40,6   100,0 
* in percentages van het totaal aantal uitspraken per periode over militaire interventie 
 

Opvallend is dat over alle perioden gerekend de meeste aandacht in de berichtgeving uitgaat 

naar de optie ‘terugtrekking van de VN uit Bosnië’ (17,7 procent). Met name in de eerste 

twee maanden van 1995 domineert de vraag of de VN zich moet terugtrekken de 

berichtgeving over het thema ‘militaire interventie’. Met de kanttekening dat – vergeleken 

met de twee andere perioden – de dagbladen in de eerste vier maanden niet veel aandacht 

besteden aan Joegoslavië (8662 van de 32.304 uitspraken, 26,8 procent) en zeker niet aan het 

thema ‘militaire interventie’ (924 van de 6383, 14,7 procent). De optie van algehele 

terugtrekking van de VN-vredesmacht hangt nauw samen met een ander thema, te weten 

‘VN-mandaat’. Het beleid van de internationale gemeenschap, zowel wat diplomatieke als 

wat militaire interventie betreft, ligt voor een groot deel opgesloten in de discussie over deze 

twee subthema’s. We komen op de berichtgeving over deze subthema’s nog  

terug.  

Ook de twee volgende vormen van militaire interventie – de oprichting van de snelle 

reactiemacht en luchtaanvallen – staan niet los van elkaar. De oprichting van een snelle 

reactiemacht is een reactie op de gijzelaarscrisis eind mei 1995. Die crisis is op zijn beurt 

weer een gevolg van luchtaanvallen van de NAVO op Bosnisch-Servische stellingen. Ook op 

de berichtgeving over deze nauw met elkaar verweven subthema’s komen we nog terug.  

 

De belangrijkste militaire interventies komen in totaal 6283 maal voor in 5962 uitspraken. 

Het verschil in aantal is te verklaren uit ‘dubbeltellingen’. Dat wil zegen: in een aantal 
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uitspraken worden meerdere vormen van militaire interventie genoemd. ‘VN-mandaat moet 

versterkt om veilige gebieden adequate bescherming te bieden’ is een voorbeeld van een 

dergelijke uitspraak.  

Tabel 6.2 laat zien de aandacht voor het thema ‘militaire interventie’ in de loop van 1995 

explosief stijgt. In de periode van de ‘sluimerende belangstelling’ wordt in de berichtgeving 

per maand gemiddeld 234 keer het thema ‘militaire interventie’ genoemd. In de tweede 

periode is dat gemiddeld per maand 1404, in de derde periode 2551.  

 

6.2.1 Het mandaat van de VN-vredesmacht in Kroatië 

Op vrijdag 13 januari 1995 meldt NRC Handelsblad: ‘Kroatië wil vertrek van vredesmacht 

VN’. De Kroatische president Tudjman heeft besloten het mandaat van de VN in Kroatië, dat 

per 31 maart afloopt, niet te verlengen. De Kroaten weigeren nog langer VN-soldaten in het 

crisisgebied toe te laten. In hun optiek profiteren alleen de Kroatische Serven, die in dit 

gebied – de Krajina – hun eigen republiek hebben uitgeroepen, van de aanwezigheid van de 

VN-vredesmacht. Omdat het mandaat uitgaat van een peacekeeping operatie, kan de VN-

vredesmacht alleen met instemming van de betrokken regeringen haar taken blijven 

vervullen. Een weigering van Tudjman om het mandaat te verlengen, houdt dus direct in dat 

de VN zich moet voorbereiden op het terugtrekken van de vredesmacht uit Kroatië. 

Secretaris-generaal Boutros Ghali heeft meermalen verklaard dat in dat geval de VN zich ook 

uit Bosnië zal terugtrekken. Indien Tudjman volhardt in zijn weigering om het mandaat te 

verlengen, blijven de gevolgen dus niet beperkt tot Kroatië.  

 

Een eventuele evacuatie van de blauwhelmen kan de VN grote problemen bezorgen. De VN-

militairen controleren een paar kilometer brede bufferzone tussen de Kroatische en Kroatisch-

Servische stellingen.  

‘Op het moment dat bekend wordt wanneer de VN beginnen met terugtrekken zullen Kroaten 

en Serviërs de strategische punten in de bufferzone proberen te bezetten (...) De VN zijn bang 

dat schietpartijen zullen escaleren tot een nieuwe oorlog voordat het hele VN-contingent zich 

heeft kunnen terugtrekken’,  

schrijft Bart Rijs (de Volkskrant, 25 januari 1995). Verder bestaat de vrees dat ingeval de VN 

zich zal terugtrekken, niet alleen in de Krajina, maar ook in Bosnië de oorlog opnieuw in 

volle hevigheid zal uitbarsten. De bondgenoten van de Kroatische Serven in Bosnië zullen 

niet blijven toekijken wanneer het Kroatische regeringsleger en de Kroatische Serven in de 

Krajina slaags raken, zo is de algemene verwachting. In een poging dit scenario af te wenden, 
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wordt uit alle macht geprobeerd de Kroatische president Tudjman te bewegen het VN-

mandaat alsnog te verlengen. In maart 1995 begint de tijd steeds meer te dringen. De 

diplomatieke activiteiten hebben nog geen enkel resultaat opgeleverd, de Kroaten zijn nog 

geen duimbreed geweken. En dus wordt de druk opgevoerd. ‘EU verbindt hulp Zagreb aan 

VN-mandaat’, meldt de Volkskrant, 7 maart 1995. De Telegraaf maakt diezelfde dag melding 

van een ‘Militair verbond Kroatië-Bosnië’. Een dergelijke ontwikkeling verhoogt het risico 

dat de strijd om de Krajina hervat zal worden. Uiteindelijk slaagt de internationale 

gemeenschap erin Tudjman te bewegen tot verlenging van het mandaat:  

‘Na twee maanden van smeekbeden en dreigementen van de internationale gemeenschap is 

president Franjo Tudjman van Kroatië dan toch overstag gegaan: gisteren stemde hij alsnog in 

met de blijvende aanwezigheid van blauwhelmen in de Krajina, het sinds de oorlog van 1991 

door de Kroatische Serviërs bezette deel van Kroatië.’ (NRC Handelsblad, 13 maart 1995) 

 

Begin april neemt de Veiligheidsraad vervolgens een aantal resoluties aan waarin een nieuw 

mandaat geformuleerd wordt voor de VN-vredesmacht. Die wordt opgedeeld in drie aparte 

eenheden voor Kroatië, Bosnië en Macedonië. Het besluit valt letterlijk op de valreep, 

namelijk op de dag dat het oude mandaat afloopt: ‘VN vernieuwen mandaat voor ex-

Joegoslavië’, kopt De Telegraaf, 1 april 1995. 

  

Het subthema ‘VN-mandaat’ is daarmee overigens allerminst uit het nieuws verdwenen. De 

talloze provocaties van de Bosnische Serven aan het adres van de blauwhelmen leiden tot een 

nieuwe ronde in de discussie over de aanwezigheid van de VN. Kern is opnieuw de vraag wat 

de beste optie is: terugtrekken uit voormalig Joegoslavië of verruimen van het mandaat om de 

troepen in staat te stellen daadkrachtiger op te treden. Secretaris-generaal Boutros Ghali stelt 

begin juni voor ‘het mandaat van de vredesmacht in Bosnië te beperken en op termijn het 

aantal blauwhelmen te verminderen’ (de Volkskrant, 1 juni 1995). 

 

6.2.2 Luchtaanvallen en de oprichting van de snelle reactiemacht 

Luchtaanvallen en de oprichting van een snelle reactiemacht worden vanaf mei 1995 

belangrijke thema’s in de berichtgeving. Eind mei 1995 voert de NAVO enkele 

luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische stellingen. In de dagen rond de aanvallen schrijven 

de dagbladen tot in details over de bombardementen, de reacties daarop en de mogelijke 

effecten. Nadat de Bosnische Serven als reactie op deze aanvallen honderden VN’ers 

gijzelen, verandert de teneur van de berichtgeving over de luchtaanvallen meteen. Prompt 
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wordt openlijk en tamelijk algemeen het nut van bombardementen in deze omstandigheden 

betwijfeld. Zo schrijft Trouw op 27 mei 1995: 

‘Meer dan ooit doemt voor het westerse bondgenootschap de vraag op of luchtaanvallen op 

Servische doelen wel zin hebben. Of is de tijd gekomen andere plannen, die voor een 

evacuatie van VN-militairen, uit de kast te halen?’ 

 

Waarmee ook direct duidelijk wordt dat ook in deze periode terugtrekking van de VN-troepen 

nog steeds een optie is. In absolute aantallen gerekend wordt over deze mogelijkheid meer 

geschreven dan in de eerste periode, verhoudingsgewijs aanzienlijk minder. Als reactie op de 

gijzelneming besluiten de landen van de NAVO tot de oprichting van wat genoemd wordt een 

snelle reactiemacht. Dit subthema krijgt veel aandacht in de dagbladen. De eerste berichten 

verschijnen begin juni: ‘Vliegende brigade Bosnië in de maak’, meldt De Telegraaf op 1 juni 

1995 met een goed gevoel voor de mix van drama en heroïek die bij de situatie past. Na de 

eerste berichten blijft overigens nogal duister welke taken deze snelle reactiemacht moet gaan 

uitvoeren. In de gegeven omstandigheden wordt ondermeer gezinspeeld op de mogelijkheid 

deze reactiemacht in te zetten voor het bevrijden van gegijzelde VN’ers. Na een bijeenkomst 

van NAVO en EU in Parijs, komt er wat meer duidelijkheid op dit punt. In Trouw schrijft 

redacteur Koelé na de bijeenkomst in Parijs:  
‘Een snelle interventiemacht mag het niet heten, want de nieuwe, snel inzetbare brigades “zijn 

niet bedoeld om te gaan vechten” in Bosnië. Een kleine 10.000 man uit Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Nederland worden toegevoegd aan de VN-vredesmacht, om die weer in staat te 

stellen zijn oude, humanitaire taken te vervullen. Na dagenlange verwarring over de westerse 

plannen om de vleugellamme VN-missie te versterken werd dit weekeinde in Parijs duidelijk 

wat de bedoeling is. Vijftien ministers van Defensie en hun militaire adviseurs werkten de 

ideeën voor een rapid reaction force uit, die ontsproten waren aan de Contactgroep voor 

Bosnië. (...) De extra troepen zullen, zo besloten de in Parijs aanwezige lidstaten van de 

NAVO en de EU, opereren onder de VN-commandanten in ex-Joegoslavië. Daarmee staat de 

reikwijdte van hun opdracht vast. De eenheden zullen niet “met geweld een oplossing 

forceren voor het conflict in Bosnië”, aldus de Franse minister van Defensie Millon. Hij 

noemde het voorts “uitgesloten” dat de troepen gegijzelde VN-militairen proberen te 

bevrijden.’ (Koelé, Trouw, 6 juni 1995).  

 

In het (hoofd)redactionele commentaar komt de Volkskrant met een vergelijkbare 

interpretatie van de uitkomst van de bijeenkomst in Parijs:  
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‘Die versterking van de VN-macht betekent niet dat de VN aan de oorlog gaan deelnemen, 

hun taken zijn duidelijk genoeg omschreven (humanitaire hulp en het beschermen van 

“veilige gebieden”). Hopelijk lukt het de komende dagen om de Russische twijfels op dit punt 

weg te nemen’ (‘Moedig besluit’, de Volkskrant, 6 juni 1995). 

 

De Russische aarzelingen zijn het laatste struikelblok voor de daadwerkelijke oprichting van 

de eenheid. In NRC Handelsblad leggen Michielsen en Van de Roer uit waarom ook na Parijs 

allerminst vaststaat dat de nieuwe eenheid er ook werkelijk komt:  
‘Het is nog niet zeker of die nieuwe strijdmacht er wel komt, want de Veiligheidsraad zal het 

groene licht moeten geven, zowel voor de strijdmacht als voor haar mandaat. En Rusland 

heeft al gezinspeeld op een veto: het wil geen westerse interventie in ex-Joegoslavië.(...) En 

daarmee ligt nog een verhit internationaal debat in het verschiet. En onduidelijk daarbij is de 

opstelling van VN-secretaris generaal Boutros Ghali, die vorige week voorstelde een 

multinationale macht juist niet onder VN-commando in te zetten. Gebruik van geweld past 

immers niet bij het vredesbewarende karakter van de VN-missie in Bosnië.’ (Michielsen en 

Van de Roer, NRC Handelsblad, 6 juni 1995). 

 

Het obstakel van de Russische aarzelingen is uit de weg geruimd als de Veiligheidsraad op 16 

juni 1995 resolutie 998 aanneemt en daarmee instemt met de oprichting van de Rapid 

Reaction Force. Onmiddellijk doemt het volgende obstakel op: wie betaalt? Amerika weigert 

haar aandeel van 31 procent aan vredesmissies te betalen, Frankrijk, Groot-Brittannië en 

Nederland – de beoogde troepenleveranciers voor de reactiemacht – weigeren zelf voor de 

kosten op te draaien.  

Enkele dagen later publiceert NRC Handelsblad een uitgebreid verhaal over Task Force 

Alpha, het Britse deel van de snelle reactiemacht. Het verhaal bestaat deels uit een verslag 

van een oefening van de Britten, deels uit citaten afkomstig van luitenant-kolonel Cook, 

commandant van de Britse eenheid, en deels uit parafrases gebaseerd op gesprekken met 

andere leden van de Britse eenheid. Het levert al met al een weinig bemoedigend beeld op 

van de slagkracht van de snelle reactiemacht. De kop boven het verhaal op pagina één luidt: 

‘Snelle reactiemacht: veel show en veel vragen’, het vervolg op pagina 5 heeft als kop: 

‘Snelle reactiemacht Bosnië voorlopig nog papieren tijger’. Om de wereld te tonen waartoe ze 

in staat en bij wijze van ‘visuele afschrikking’ voor de strijdende partijen in Bosnië, nodigen 

de Britten dagelijks journalisten uit om getuige te zijn van hun oefeningen. Op de dag dat de 

verslaggever van NRC Handelsblad aanwezig is, volgen maar liefst zeven camerateams de 
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verrichtingen van de Britten. Luitenant-kolonel Cook noemt Task Force Alpha ‘in de eerste 

plaats een politieke intentieverklaring’: 

‘Ik besef dat de strijdende partijen ons nu nog als een papieren tijger zien. We moeten iets 

doen om serieus genomen te worden, maar de politici beslissen waar en wanneer we worden 

ingezet’,  

zegt hij letterlijk. De verslaggever stelt verderop in het verhaal: 

‘De RRF sijpelt bij stukjes en beetjes binnen, onzeker van financiering, locatie, taak of 

mandaat, onzeker zelfs van de kleur van de helmen. Groen of blauw? De Britten houden het 

op blauwe helmen en witte voertuigen, terwijl de Fransen en de Nederlanders opteren voor 

camouflagekleuren. (...) Luitenant-kolonel Cook lachend: “We komen er wel uit. Wat dacht u 

van een groen uniform met witte strepen?”’ (Coen van Zwol, NRC Handelsblad, 22 juni 

1995).  

 

Wanneer enkele weken later Srebrenica valt, is de snelle reactiemacht nog steeds niet 

operationeel. Waarop De Telegraaf twee dagen na de val van Srebrenica schrijft: 

‘De snelle interventiemacht, oorspronkelijk bedoeld om spierballen toe te voegen aan de 

blauwhelmen na het vernederende schouwspel van gegijzelde VN-soldaten afgelopen mei, 

lijkt voorlopig meer op een tamme eend dan op een adelaar.’ (‘Interventiemacht staat (nog) 

langs de kant’, De Telegraaf 13 juli 1995).  

 

De trage totstandkoming van de snelle reactiemacht is onder meer te wijten aan de 

tegenwerking van de interne partijen. ‘Kroaten stoppen reactiemacht’, meldt de Volkskrant op 

5 juli 1995. Een variant is te vinden in Trouw, enkele weken later. Deze krant bericht dat de 

Franse regering woedend is op de Bosnische regering. Die ligt volgens de Fransen 

voortdurend dwars bij de legering van de snelle reactiemacht in Bosnië: 
‘Het was de bedoeling dat de extra troepen ‘binnen enkele weken’ volledig operationeel 

zouden zijn. Maar zowel de Moslim-regering van Bosnië als de autoriteiten in de Kroatische 

havenstad Split, waar de troepen en materieel aan land worden gebracht, werpen hindernissen 

op’ (‘Bosniërs werken tegen’, Trouw, 20 juli 1995).  

 

In de laatste week van juli verschijnen voor het eerst berichten waaruit af te leiden valt dat de 

snelle reactiemacht operationeel is en haar taken kan gaan uitvoeren. ‘Snelle reactiemacht 

rukt op naar Sarajevo’, kopt de Volkskrant, 24 juli 1995. Het gaat om het Franse deel van de 

snelle reactiemacht. De militairen gaan de Franse VN-blauwhelmen in Sarajevo 

ondersteunen. Van de beoogde en veel beleden afschrikkende werking van de reactiemacht is 
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inmiddels weinig tot niets overgebleven. Ter afschrikking van de Bosnische Serven grijpt de 

internationale gemeenschap weer naar het luchtwapen: ‘VN geven ruimte voor luchtacties’, 

kopt Trouw, 27 juli 1995: 
‘De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros Ghali, geeft de NAVO meer armslag om 

luchtaanvallen uit te voeren in Bosnië. De NAVO heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 

de Bosnische Serviërs gedreigd met militair geweld, als ze de Moslim-enclave Goražde 

bedreigen.’  

 

Het thema ‘luchtaanvallen’ speelt ook rond de val van Srebrenica een prominente rol in de 

berichtgeving. Op maandag 10 juli berichten de dagbladen dat de VN zaterdag 8 juli 

geweigerd heeft Dutchbat in Srebrenica luchtsteun te geven. Zich beroepend op een 

Nederlandse VN’er, schrijft correspondent Bart Rijs in de Volkskrant: 
‘“Er waren geen militair-technische redenen om luchtaanvallen tegen te houden”, zegt een 

Nederlandse VN-officier die de situatie in Srebrenica goed kent. “Het was een politiek 

besluit.”’ 

 

Rijs oppert vervolgens de mogelijkheid dat de VN afgezien heeft van luchtsteun vanwege de 

benarde positie van de VN-blauwhelmen in Sarajevo: 

 ‘De Bosnische Serviërs hadden zaterdagochtend na weken onderhandelen eindelijk beloofd 

VN-konvooien toe te laten tot Sarajevo. Die belofte zou na een luchtaanval zeker weer van 

tafel zijn gegaan, waardoor de toch al benarde positie van vijfduizend VN-soldaten in 

Sarajevo onmogelijk was geworden.’ 

 

Rijs meldt verder dat de VN zondag 9 juli een andere opstelling gekozen heeft:  
‘De VN dreigden gisteravond laat alsnog met luchtaanvallen wanneer de Serviërs de stad 

Srebrenica aanvallen. Maar zolang er Nederlanders in Servische handen zijn, is het hoogst 

onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk om luchtsteun zal worden gevraagd,’ (‘VN weigeren 

Nederlandse soldaten luchtsteun’, de Volkskrant, 10 juli 1995).  

 

6.3 De aandacht voor militaire interventie uitgesplitst naar dagblad 

 

Militaire interventie is in alle kranten een belangrijk thema, het maakt steeds rond de twintig 

procent van de totale berichtgeving over voormalig Joegoslavië uit. De aandacht voor de 

verschillende subthema’s verschilt. De dagbladen leggen wel verschillende accenten: de een 
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besteedt verhoudingsgewijs veel aandacht aan subthema A, de ander aan subthema B (zie 

tabel 6.2). 

 

De drie belangrijkste thema’s – belangrijk in termen van het aantal uitspraken – zijn in de vier 

kranten steeds dezelfde, te weten ‘terugtrekking VN’, ‘snelle reactiemacht’ en 

‘luchtaanvallen’. Alleen voor De Telegraaf geldt dat ook wat volgorde betreft, voor NRC 

Handelsblad en Trouw is de oprichting van de snelle reactiemacht het belangrijkste thema, 

voor de Volkskrant is dat ‘terugtrekking VN’. Samengenomen zijn ze goed voor bijna tot 

ruim de helft van het totaal uitspraken over het thema ‘militaire interventie’ (de Volkskrant, 

48,1 procent; De Telegraaf, 54 procent). In grote lijnen, zo kan worden vastgesteld, schrijven 

de vier dagbladen tot op grote hoogte over dezelfde subthema’s als het om militaire 

interventie gaat. De meest in het oog lopende accenten die de dagbladen aanbrengen zijn:  

• de Volkskrant heeft relatief weinig belangstelling voor het subthema ‘snelle reactiemacht’, 

verhoudingsgewijs veel voor het subthema ‘bescherming veilige gebieden’; 

• NRC Handelsblad schrijft verhoudingsgewijs veel over het subthema ‘snelle reactiemacht’ en in 

mindere mate ook over de subthema’s ‘VN-mandaat’ en ‘interventie’ en relatief weinig over 

‘terugtrekking VN’; 

• in Trouw komen de subthema’s ‘VN-mandaat’ en ‘gebruik geweld’ verhoudingsgewijs vaak aan de 

orde, het subthema ‘interventie’ opvallend weinig; 

• in De Telegraaf wordt het subthema ‘terugtrekking VN’ relatief opvallend vaak besproken, in 

mindere mate geldt dat ook voor ‘interventie’; het subthema ’VN-mandaat’ komt in deze krant 

relatief heel weinig aan de orde.  

 
Tabel 6.3 Aandacht voor militaire interventie in de berichtgeving, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Terugtrekking VN 332 17,9 305 15,3 240 17,2 235 22,6 1112 17,7 
Snelle reactiemacht 257 13,9 401 20,1 250 17,9 187 18,0 1095 17,4 
Luchtaanvallen 301 16,3 336 16,9 235 16,8 139 13,4 1011 16,1 
VN-mandaat 144 7,8 225 11,3 155 11,1 54 5,2 578 9,2 
Interventie 176 9,5 200 10,0 47 3,4 114 11,0 537 8,5 
Uitbreiding troepenmacht 145 7,8 121 6,1 81 5,8 79 7,6 426 6,8 
Bescherming veilige gebieden  177 9,6 115 5,8 84 6,0 45 4,3 421 6,7 
Gebruik geweld 98 5,3 90 4,5 143 10,2 59 5,7 390 6,2 
VN-operaties 87 4,7 71 3,6 57 4,1 45 4,3 260 4,1 
Deelname troepenmacht 77 4,2 62 3,1 67 4,8 51 4,9 257 4,1 
Voorkomen escalatie 57 3,1 67 3,4 39 2,8 33 3,2 196 3,1 
Totaal 1851 100,0 1993 100,0 1398 100,0 1041 100,0 6283  
In % ** 29,5  31,7  22,3  16,6   100,0 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken over militaire interventie per krant 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over militaire interventie in dagbladen als geheel 
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Evenals bij het thema ‘diplomatieke interventie’, komt ‘militaire interventie’ in verschillende 

vormen in de berichtgeving voor: 

• in uitspraken waarin een bepaalde vorm van militaire interventie los van een met name genoemde 

actor (intern of extern) aan de orde gesteld wordt, niet zijnde ‘werkelijkheidsuitspraken’ (N=2141); 

• in uitspraken waarin de stand van zaken rond een bepaalde vorm van militaire interventie gemeld 

wordt (N= 421); 

• in uitspraken waarin een met name genoemde actor (intern of extern) gekoppeld wordt aan een 

bepaalde vorm van militaire interventie (N=3399).  
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6.4 Militaire interventie niet gekoppeld aan een actor 

 

In de berichtgeving komen ruim 2100 uitspraken voor waarin een subthema van ‘militaire 

interventie’ genoemd wordt zonder dat een met name genoemde actor in het geding is. ‘Zodra 

de blauwhelmen weg zijn, wordt het weer oorlog’, de Volkskrant, 3 februari 1995, is het 

prototype van een dergelijke uitspraak. Het voorbeeld maakt meteen duidelijk dat het gaat om 

uitspraken die in nogal algemene termen geformuleerd zijn en die ook niet als een uitspraak 

over ‘de stand van zaken’ opgevat kunnen worden. In het voorbeeld is sprake van een ‘als 

dan’- uitspraak, een verwachting, zo men wil speculatie over wat zou kunnen gebeuren in 

termen van ‘militaire interventie indien...’. Maar het kan in dit type uitspraken ook gaan over 

daadwerkelijke en niet over mogelijke gevolgen van een bepaalde vorm van militaire 

interventie. Uitspraken over het thema ‘militaire interventie’ met een expliciet causale relatie 

maken vijftig procent uit van het totaal aantal uitspraken in de categorie ‘militaire interventie 

niet gekoppeld aan een actor’. Verder vallen bijvoorbeeld ook evaluatieve oordelen van 

dagbladen zelf en van externe deskundigen over ‘militaire interventie’ in deze categorie. In 

totaal betreft het om precies te zijn 2141 uitspraken, die 2440 vermeldingen van een vorm van 

militaire interventie bevatten. Op het totaal uitspraken waarin ‘militaire interventie’ 

voorkomt, is dat bijna 36 procent (2141 van de 5961 uitspraken, 35,9 procent). Dat is meer 

dan in 1993 (1337 van de 5420 uitspraken, 24,7 procent). Oftewel: de berichtgeving over het 

thema ‘militaire interventie’ is in 1995 vaker niet gekoppeld aan een met name genoemde 

actor dan in 1993 het geval is. Anders gezegd: mogelijke en daadwerkelijke gevolgen van 

allerlei vormen van militaire interventie komen in de berichtgeving van 1995 meer aan bod 

dan in 1993. Die meerdere aandacht gaat ten koste van de opvattingen van interne en externe 

actoren over militaire interventie: daaraan besteden de dagbladen in 1995 verhoudingsgewijs 

minder aandacht dan in 1993.  

 

De verschillen tussen de vier dagbladen zijn op dit punt vrij groot. NRC Handelsblad en in 

iets mindere mate de Volkskrant schrijven zowel in absolute als in relatieve zin duidelijk meer 

in termen van mogelijke en daadwerkelijke gevolgen over allerlei vormen van militaire 

interventie dan Trouw en vooral De Telegraaf doen (zie tabel 6.3).  
  
Zoals gezegd: vooral NRC Handelsblad schrijft veel in termen van mogelijke en 

daadwerkelijke gevolgen over het thema ‘militaire interventie’. Een sprekend voorbeeld van 



 122 

dergelijke berichtgeving is een artikel van Peter Michielsen en Robert van de Roer over de 

snelle reactiemacht:  

‘De vorming van een snelle reactiemacht om benarde blauwhelmen te helpen, is hoe dan ook 

hoogst riskant. (...) De eerste optie is die van de vrede (...) De tweede mogelijkheid is een 

catastrofe (...) Als de snelle reactiemacht haar hand overspeelt in confrontaties met de 

Bosnische Serviërs, kan ze partij worden en verwikkeld raken in een grondoorlog die al snel 

aan Vietnam of Afghanistan zal doen denken.’ (Michielsen en Van de Roer, NRC 

Handelsblad, 6 juni 1995). 

 

Tabel 6.4 Aandacht voor ‘militaire interventie, niet gekoppeld aan een actor’ per dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Snelle reactiemacht 91 12,8 197 24,9 117 22,3 69 16,7 474 19,4 
Luchtaanvallen 136 19,1 152 19,2 98 18,7 77 18,6 463 19,0 
Terugtrekking VN 142 20,0 132 16,7 82 15,6 95 23,0 451 18,5 
Interventie 69 9,7 65 8,2 8 1,5 59 14,3 201 8,2 
Bescherming veilige gebieden  83 11,7 48 6,1 45 8,6 21 5,1 197 8,1 
Voorkomen escalatie 28 3,9 42 5,3 22 4,2 13 3,1 196 8,0 
VN-mandaat 49 6,9 71 9,0 63 12,0 13 3,1 196 8,0 
Gebruik geweld 32 4,5 30 3,8 53 10,1 19 4,6 134 5,5 
VN-operaties 40 5,6 35 4,4 12 2,3 23 5,6 110 4,5 
Uitbreiding troepenmacht 31 4,4 15 1,9 16 3,0 17 4,1 79 3,2 
Deelname troepenmacht 10 1,4 4 0,5 9 1,7 7 1,7 30 1,2 
Totaal 711 100,0 791 100,0 525 100,0 413 100,0 2440  
In % ** 29,1  32,4  21,5  16,9   100,0 
*    in percentages van het totaal aantal uitspraken over militaire interventie per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over militaire interventie in dagbladen als geheel 
 

De drie belangrijkste subthema’s zijn dezelfde als bij aandacht voor het thema ‘militaire 

interventie’ in het algemeen (tabel 6.2), zij het dat de volgorde anders is. Schrijvend over 

mogelijke en daadwerkelijke gevolgen van militaire interventie, is het belangrijkste subthema 

‘snelle reactiemacht’, gevolgd door ‘luchtaanvallen’ en ‘terugtrekking VN’. Deze drie 

subthema’s zijn in de berichtgeving over mogelijke en daadwerkelijke gevolgen van militaire 

interventie nog sterker overheersend dan in de berichtgeving over het thema ‘militaire 

interventie’ in zijn geheel. Tezamen zijn de drie subthema’s goed voor ruim vijftig (de 

Volkskrant, 51,9 procent) tot iets meer dan zestig (NRC Handelsblad, 60,8 procent) procent 

van het totaal. De meest in het oog springende accenten die de afzonderlijke kranten 

vervolgens nog aanbrengen zijn kort samengevat:  

• de Volkskrant heeft relatief weinig belangstelling voor het thema ‘snelle reactiemacht’, relatief veel 

voor ‘bescherming veilige gebieden’; 

• NRC Handelsblad is verhoudingsgewijs sterk gericht op het subthema ‘snelle reactiemacht’ en 

heeft relatief weinig oog voor ‘bescherming veilige gebieden’; 
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• Trouw schrijft relatief vrij veel over ‘snelle reactiemacht’ en veel over ‘gebruik geweld’ en ‘VN-

mandaat’, vrij weinig over ‘terugtrekking VN’ en opvallend weinig over ‘interventie’;  

• De Telegraaf besteedt veel aandacht aan ‘terugtrekking VN’ en aan ‘interventie’ en (vrij) weinig 

aan ‘snelle reactiemacht’ en ‘bescherming veilige gebieden’.  

 

In ongeveer de helft van de uitspraken over militaire interventie niet gekoppeld aan een actor 

is sprake van causaliteit. Het zijn met andere woorden uitspraken waarin gesteld wordt dat 

militaire interventie in enigerlei vorm een bepaald gevolg zal hebben. De meest genoemde 

gevolgen van een militaire interventie zijn samengevat in tabel 6.5. De interpretatie van de 

gegevens is tamelijk lastig. Omwille van de duidelijkheid daarom een korte toelichting vooraf 

bij de tien meest genoemde gevolgen van een militaire interventie. Ofwel: een leeswijzer bij 

tabel 6.5. 

 

• Militaire interventie – militair geweld 

Het is het intrappen van een open deur, maar de meest voorkomende causale relatie is die tussen 

militaire interventie en militair geweld; in NRC Handelsblad wordt de relatie het meest frequent 

gelegd (N=94), in Trouw (N=69) wordt er het sterkst van uitgegaan dat een interventie zal leiden 

tot een toename van het militair geweld. De andere kranten verwachten wel toenemend geweld, 

maar in veel minder sterke mate (variërend van + .22 tot +.27);  

• Militaire interventie – interne, externe en Nederlandse actoren 

Mogelijke (en soms gewenste) gevolgen van een militaire interventie voor interne, externe en 

Nederlandse actoren komen in de berichtgeving veel aan de orde. Voor interne actoren is de balans 

in alle dagbladen negatief (dodelijke slachtoffers, materiële schade, politiek isolement e.d.), 

kortom, in de ogen van de dagbladen hebben de interne actoren bij een militaire interventie niets te 

winnen en veel te verliezen. Voor externe actoren geldt dat in drie van vier kranten ook (dodelijke 

slachtoffers), NRC Handelsblad is de uitzondering (herstel politieke en morele geloofwaardigheid). 

Voor Nederlandse actoren is De Telegraaf de uitzondering;  
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• Militaire interventie – oorlog/vrede 

Alle kranten schrijven tamelijk vaak en tamelijk stellig dat een militaire interventie leidt tot 

hervatting van de oorlog in ex-Joegoslavië. Veel minder vaak en nog minder stellig schrijven ze dat 

de vrede gediend is met een militaire interventie;  

• Militaire interventie – locatie 

De benarde situatie in de veilige gebieden (Srebrenica, Goražde, Zepa, Sarajevo, Tuzla, Bihac) zal 

volgens de drie van de dagbladen enigszins tot sterk verbeteren, NRC Handelsblad is de 

uitzondering; 

• Militaire interventie – humanitaire hulp 

Alle kranten verwachten dat een militaire interventie de humanitaire hulpverlening enigszins tot  

sterk ten goede zal komen; 

• Militaire interventie – gijzelingen  

Alle kranten gaan er vanuit dat een militaire interventie het aantal gijzelingen sterk zal doen 

stijgen; 

• Militaire interventie – diplomatieke oplossing conflict  

De Volkskrant en NRC Handelsblad verwachten dat een militaire interventie een diplomatieke 

oplossing van het conflict zal bemoeilijken, Trouw en De Telegraaf verwachten juist dat daardoor 

en diplomatieke oplossing dichterbij komt.   

 
Tabel 6.5 Mogelijke gevolgen van een militaire interventie zoals voorkomend in de berichtgeving,  

  uitgesplitst naar dagblad 
Mogelijk gevolg de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw Telegraaf Totaal 
 N V* N V* N V* N V* N V* 
Militair geweld 63 .27 94 .22 52 .69 33 .26 242 .34 
Interne actoren ** 46 -.46 75 -.49 68 -.60 38 -.47 227 -.51 
Oorlog 44 .72 37 .66 35 .56 15 .60 131 .65 
Vrede/veiligheid 21 .33 48 .13 23 .09 18 .14 110 .12 
Locaties 13 .19 22 .00 26 .85 8 .69 69 .43 
Externe actoren ** 15 -.40 22 .16 22 -.55 10 -.25 69 -.25 
Humanitaire hulp 23 .17 20 .28 12 .83 7 .79 62 .40 
Gijzelingen 9 .56 14 .86 16 .63 6 .67 45 .69 
Nederlandse actoren **  12 -.46 17 -.47 3 -.50 7 .14 39 -.36 
Diplomatieke oplossing 13 -.58 9 -.22 9 .33 7 .21 38 -.13 
Overige gevolgen           
Totaal 271 .12 366 .08 276 .16 154 .14 1067 .12 
In % ** 25,4  34,3  25,9  14,4  100,0  
*   mate waarin bepaald gevolg verwacht wordt; voor interpretatie zie leeswijzer boven de tabel 
** in percentages van totaal aantal in berichtgeving van dagbladen als geheel vermelde gevolgen 
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De causale relatie militaire interventie/interne actoren blijkt bij nader inzien vrijwel 

uitsluitend betrekking te hebben op de (Bosnische) Serven: in 204 van de 227 uitspraken 

schrijven de dagbladen dat een militaire interventie vooral de militaire positie van de 

(Bosnische) Serven zou moeten ondermijnen. Zo valt in het hoofdredactionele commentaar 

van NRC Handelsblad op 27 mei 1995 te lezen: 
‘De interventie van de Verenigde Naties en van de NAVO in Bosnië heeft de afgelopen dagen 

een dieptepunt bereikt. De escalatie, bedoeld om de Bosnische Serviërs mores te leren, is 

uitgemond in het tegendeel: de gijzelneming van ongewapende VN-waarnemers. Geboeid en 

vastgeketend zijn zij gestationeerd in de omgeving van militaire installaties, waar zij als 

afschrikking moeten dienen tegen verdere luchtaanvallen door de NAVO.’ 

 

Kortom: militaire interventie als afschrikking van de Bosnische Serven. Het daadwerkelijke 

effect blijkt al heel snel precies omgekeerd uit te pakken: het gijzelen van VN-blauwhelmen 

door de Bosnische Serven weerhoudt de internationale gemeenschap van het verder 

bombarderen van Bosnisch-Servische stellingen. 

 

De gevolgen van een eventuele terugtrekking van de VN vormen ook een gewild onderwerp 

voor speculatie: ‘Zodra de blauwhelmen weg zijn, wordt het weer oorlog’, kopt de Volkskrant 

op 3 februari 1995 naar aanleiding van de weigering van president Tudjman om het VN-

mandaat in Kroatië te verlengen. Dat illustreert hoezeer de VN in ex-Joegoslavië gevangene 

van zichzelf geworden is: afgaande op de berichtgeving zal zowel terugtrekking van de VN-

troepen als daadwerkelijk ingrijpen door de internationale gemeenschap leiden tot 

voortzetting van de oorlog. Wat het laatste betreft, zijn de dagbladen zelfs opvallend 

eensgezind. Eind mei oordelen ze unaniem dat aanvallen van buitenaf zorgen voor een 

verdere escalatie van het conflict in ex-Joegoslavië. Zo schrijft de hoofdredactie van De 

Telegraaf op 27 mei: 

‘De NAVO-bombardementen van de afgelopen dagen op munitie-opslagplaatsen van de 

Bosnische Serviërs, bedoeld om hun moorddadige beschietingen van de zogenaamde veilige 

gebieden te laten stoppen, hebben tot een scherpe escalatie geleid.’ 

 

Beide ‘oorzaak-gevolg’-redeneringen combinerend, roept dat het beeld op van een 

internationale gemeenschap die in een uitzichtloze situatie verzeild geraakt is. Vandaar is de 

stap naar de politieke positie van met name de VN niet groot. En ook op dat punt zijn de 
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dagbladen nogal eensgezind en stellig tegelijk: de geloofwaardigheid van de VN is door de 

mislukte acties ernstig aangetast. 

 

6.5 Werkelijkheidsuitspraken over het thema ‘militaire interventie’ 

 

Het thema ‘militaire interventie’ komt in 1995 421 keer aan de orde in zogenaamde 

‘werkelijkheidsuitspraken’, uitspraken waarin iets meegedeeld wordt over de stand van zaken 

wat betreft militaire interventie zonder dat sprake is van een met name genoemde actor. Als 

voorbeeld een zinsnede uit een (hoofd)redactioneel commentaar van NRC Handelsblad, 6 

juni 1995:    

‘In het VN-mandaat zit nog wel enige rek. Die manoeuvreerruimte wordt met het Parijse 

besluit benut. Maar van een werkelijk militair offensief om vrede af te dwingen zal voorlopig 

geen sprake zijn. (...) 

Voorlopig is de balans in evenwicht. Dat betekent dat een uitslaan naar twee kanten mogelijk 

blijft: een definitief vertrek van de VN uit voormalig Joegoslavië dan wel verhoogde druk om 

tot een of andere vorm van vergelijk te komen.’  

 

In 1995 gebruiken de dagbladen deze vorm van berichtgeving meer dan in 1993. Het totaal 

aantal werkelijkheidsuitspraken bedraagt in 1995 421 (7,1 procent van totaal aantal 

uitspraken over militaire interventie, zie tabel 6.6). In 1993 bevatten de dagbladen 234 

werkelijkheidsuitspraken (4,2 procent van het totaal aantal uitspraken over militaire 

interventie).  

 
Tabel 6.6 Werkelijkheidsuitspraken over militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Terugtrekking VN 17 14,3 18 13,8 21 23,6 24 28,9 80 19,0 
Snelle reactiemacht 19 16,0 31 23,8 10 11,2 17 20,5 77 18,3 
VN-operaties 22 18,5 14 10,8 14 15,7 10 12,0 60 14,3 
VN-mandaat 17 14,3 17 13,1 11 12,4 6 7,2 51 12,1 
Luchtaanvallen 16 13,4 12 9,2 13 14,6 4 4,8 45 10,7 
Bescherming veilige gebieden  9 7,6 15 11,5 6 6,7 7 8,4 37 8,8 
Voorkomen escalatie 9 7,6 5 3,8 1 1,1 6 7,2 21 5,0 
Uitbreiding troepenmacht 2 1,7 6 4,6 9 10,1 1 1,2 18 4,3 
Gebruik geweld 4 3,4 4 3,1   6 7,2 14 3,3 
Interventie 1 0,8 7 5,4 2 2,2 2 2,4 12 2,9 
Deelname troepenmacht 3 2,5 1 0,8 2 2,2   6 1,4 
Totaal 119 100,0 130 100,0 89 100,0 83 100,0 421  
In % ** 28,3  30,9  21,1  19,7   100,0 
*   in percentages van het totaal aantal uitspraken per kwartaal over militaire interventie 
** in percentages van totaal aantal werkelijkheidsuitspraken in dagbladen als geheel 
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Rekening houdend met het aandeel van de afzonderlijke dagbladen in de totale omvang van 

de berichtgeving over ex-Joegoslavië (zie tabel 2.3), kunnen we vaststellen dat De Telegraaf 

(19,7 procent, over totaal 17,4 procent) en NRC Handelsblad (30,9 procent, over totaal 29,4 

procent) wat meer en de Volkskrant (28,3 procent, over totaal 29,4 procent) en iets sterker 

Trouw (21,1 procent, over totaal 24,0 procent) wat minder gebruik maken van 

werkelijkheidsuitspraken. De mogelijke terugtrekking van de VN-vredesmacht en de 

oprichting van de snelle reactiemacht vormen de belangrijkste thema’s; het thema 

‘luchtaanvallen’ komt in de categorie ‘werkelijkheidsuitspraken’ niet zo vaak aan de orde. 

‘Terugtrekking VN-vredesmacht’ krijgt verhoudingsgewijs vooral in De Telegraaf (28,9 

procent) en wat minder in Trouw (23,6 procent) veel aandacht; in de werkelijkheidsuitspraken 

in de Volkskrant (14,3 procent) en NRC Handelsblad (13,8 procent) speelt het een veel 

minder grote rol. In NRC Handelsblad komt de stand van zaken rond de snelle reactiemacht 

verhoudingsgewijs vaak aan de orde  (23,8 procent).  

  

6.6 De opvattingen van interne actoren over militaire interventie 

 

De discussie over een mogelijke militaire interventie wordt voor het grootste gedeelte 

gevoerd binnen de internationale gemeenschap. Niettemin komen in ruim 300 uitspraken de 

interne diplomatieke actoren aan het woord over het thema ‘militaire interventie’. De Serven 

spelen in dit verband slechts een bescheiden rol, de hoofdrol is weggelegd voor de Kroaten. 

Met andere woorden: voor zover interne actoren aan het woord komen over het thema 

‘militaire interventie’, zijn het in overwegende mate Kroatische actoren (188 van de 339 

uitspraken, 55,5 procent, tabel 6.7). 

  
Tabel 6.7 De opvattingen van interne diplomatieke actoren over militaire interventie 
 Serven Moslims Kroaten ‘Alle partijen’ Totaal 
 N M* N M* N M* N M* N M* 
           
VN-mandaat 25 -.62 14 -.18 88 -.38   127 -.40 
Terugtrekking VN 6 .00 25 .26 65 .78   96 .59 
Snelle reactiemacht 5 -1.00 30 -.68 35 -.63 15 -.77 85 -.69 
Luchtaanvallen 7 -.86 9 1.00     16 .19 
Uitbreiding troepenmacht   9 -.17     9 -.17 
Interventie   4 .50     4 .50 
Gebruik geweld 2 -1.00       2 -1.00 
Totaal 45 -.63 91 -.08 188 -.02 15 -.77 339 -.15 
In % ** 13,3  26,8  55,5  4,4  100,0  
*   oordeel interne actor over betreffende vorm van militaire interventie (schaal loopt van -1.00 (uitsluitend 

negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
**  in percentages van totaal aantal uitspraken van interne actoren over militaire interventie  
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Actoren uit Kroatische kring laten in de berichtgeving weten dat het VN-mandaat na 31 maart 

1995 niet verlengd zal worden (88 van 339 uitspraken, 26 procent), pleiten voor terugtrekking 

van VN-vredesmacht uit Kroatië (65 van de 339 uitspraken, 19,2 procent) en werken volgens 

de dagbladen de opbouw van de snelle reactiemacht tegen (35 van 339 uitspraken, 10,3 

procent). Kroaten en Moslims blijken het op hoofdlijnen eens te zijn over het thema ‘militaire 

interventie’:  

• beide partijen zijn tegen verlenging van het VN-mandaat, zij het dat Kroaten zich sterker tegen 

verklaren dan Moslims; 

• beide partijen tonen zich voorstander van terugtrekking van de VN-vredesmacht, al zijn de Kroaten 

opnieuw veel uitgesprokener in hun oordeel dan de Moslims;  

• beide partijen zijn fel tegen de snelle reactiemacht.  

 

Opvattingen van Servische actoren komen alleen bij ‘VN-mandaat’ meer dan incidenteel in 

de berichtgeving voor: N=25, -.62. Met andere woorden: van alle interne actoren zijn de 

Serven nog het sterkst gekant tegen verlenging van het VN-mandaat.  

 

6.7 Opvattingen van externe actoren over militaire interventie 

 

‘Doet Amerika wel of niet mee?’ (De Telegraaf, 22 juli 1995) is voortdurend de kernvraag in 

de discussie rond het thema ‘militaire interventie’. De communis opinio is dat grootschalig 

militair ingrijpen zonder de actieve deelname van de Verenigde Staten onmogelijk is. 

Samenhangend met de onzekerheid rond Amerikaanse deelname, wordt voortdurend de vraag 

gesteld wat de beste of beter gezegd minst slechte optie is: algehele terugtrekking van de VN-

vredesmacht uit voormalig Joegoslavië dan wel harder ingrijpen. Of zoals de Fransen het 

formuleren: 

‘De nieuwe regering van Frankrijk wil dat de VN-macht een duidelijker mandaat krijgt 

waarbij de troepen beter worden beschermd. Komt daarover op korte termijn geen 

overeenstemming, dan worden de Fransen troepen teruggetrokken.’ (NRC Handelsblad, 29 

mei 1995) 

 

In alle discussie over militaire interventie speelt de veiligheid van de eigen troepen een grote 

rol. Uit het citaat blijkt eveneens dat de militaire issues nauw met elkaar verbonden zijn. 

Slechts wanneer de veiligheid van de eigen mensen ter plekke wordt gewaarborgd, is de 

internationale gemeenschap bereid over te gaan tot actie. Maar, zoals we ook al zagen rond de 
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diplomatieke interventies, ook hier is geen sprake van een eenduidig beleid van de kant van 

de internationale gemeenschap. Ieder land houdt er zijn eigen voorkeuren op na, al naar 

gelang aard en omvang van de betrokkenheid van het desbetreffende land bij het conflict (zie 

tabel 6.8).  

 
Tabel 6.8 Opvattingen van de externe diplomatieke actoren over militaire interventie 
 Terugtrek-

king VN 
Luchtaan-

vallen 
Interventie Snelle 

reactiemac
ht 

Uitbreiding 
troepenmacht 

Gebruik 
geweld 

Tota
al 

Externe actor N O* N O* N O* N O* N O* N O* N 
Frankrijk 76 .29 12 .54 81 .91 40 .86 35 .87 56 .84 300 
VN/Veiligheidsraa
d 

47 -.24 92 -
.23 

13 -.50 25 .58 15 .83 39 .18 231 

Verenigde Staten 34 .10 64 .91 22 -.14 51 .47 27 .41 10 .90 208 
Groot-Brittannië 40 .11 5 .20 30 -.40 30 .72 51 .84 5 -

.10 
161 

Rusland 9 .06 40 -
.85 

29 -.90 35 -.56 8 .38 5 -
.80 

126 

Intern. 
gemeenschap 

16 -.56 7 .64 53 -.49 8 .94 9 .33 5 -
.90 

98 

NAVO 36 -.17 31 .85 11 .64 8 .81 6 .92 4 .75 96 
Europese Unie 12 -.46 3 .33 8 -.25 3 1.00 8 1.00 2 .75 36 
Contactgroep 2 -

1.00 
4 .63 5 .30 -- -- 22 .95 3 .83 36 

Duitsland 7 -.50 -- -- 4 .25 11 .59 4 .38 1 .50 27 
Bemiddelaars 2 -.75 2 -

.75 
3 -1.00 -- -- 2 -1.00 2 -

.75 
11 

Totaal 281 -.03 260 .17 25
9 

.02 21
1 

.47 187 .73 13
2 

.45 1330 

* oordeel betrokken actor over vorm van militaire interventie, schaal loopt van -1.00 (uitsluitend negatieve 
oordelen) tot +1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  

 

 

Frankrijk, VN/Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, Engeland en Rusland komen in deze 

volgorde in de berichtgeving het meest aan bod met oordelen over vormen van militaire 

interventie. Gezamenlijk nemen ze 1026 van de 1330 oordelen (77,1 procent) van alle 

oordelen van externe actoren voor hun rekening. Opmerkelijk is de hoge frequentie waarmee 

Franse actoren in de dagbladen aan het woord komen Franse actoren tonen zich overigens 

steeds voorstander van de onderscheiden vormen van militaire interventie en zijn – het thema 

‘terugtrekking VN’ uitgezonderd – tamelijk  tot zeer stellig in hun oordeel.   

 

Per saldo lopen de oordelen over de verschillende vormen van militaire interventie uiteen van 

vrijwel neutraal (-.03) tot uitgesproken voor (+.73). Interessanter dan die eindscores, is de 

wijze waarop ze top stand gekomen zijn. Anders gezegd: bestaat er in de berichtgeving 

overeenstemming tussen externe actoren of staan ze juist lijnrecht tegenover elkaar? 
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Beperken we ons tot de vijf meest genoemde externe actoren, dan zien we dat de verschillen 

in opvattingen overheersen: 

• terugtrekking VN 

VN/Veiligheidsraad toont zich tegenstander, overige vier actoren (allen permanent lid van de 

Veiligheidsraad) tonen zich voorstander; opvattingen zijn gematigd, grootste tegenstelling is die 

tussen VN/Veiligheidsraad (-.24) en Frankrijk (+.29), wat neerkomt op een verschil van .53 

(maximaal mogelijk verschil is 2.0); 

• luchtaanvallen 

VN/Veiligheidsraad en Rusland tonen zich tegenstander, overige drie voorstander; opvattingen 

soms gematigd, soms zeer uitgesproken; scherpste tegenstelling bestaat tussen Verenigde Staten 

(+.91) en Rusland (-.85), wat neerkomt op een verschil van 1.76 (maximaal mogelijk verschil is 

2.0); 

• interventie 

Frankrijk toont zich voorstander, overige vier tegenstander; op de VS na zijn de opvattingen 

tamelijk tot zeer uitgesproken; grootste tegenstelling bestaat tussen Frankrijk (+.91) en Rusland (-

.90), wat neerkomt op een verschil van 1.81 (maximaal mogelijk verschil is 2.0); 

• snelle reactiemacht 

Rusland toont zicht tegenstander, overige vier voorstander; opvattingen tamelijk tot zeer 

uitgesproken; scherpste tegenstelling bestaat tussen Frankrijk (+.86) en Rusland (-.56), wat 

neerkomt op een verschil van 1.42 (maximaal mogelijk verschil is 2.0); 

• uitbreiding troepenmacht 

alle opvattingen gaan in dezelfde richting, iedereen toont zich voorstander; sommige gematigd 

voor (Rusland +.38), andere sterk voor (Frankrijk +.87); daarmee is meteen het grootste verschil 

aangegeven (.49, maximaal mogelijk verschil is 2.0); 

• gebruik geweld 

Rusland en Groot-Brittannië tonen zich tegenstander, de andere drie voorstander; opvattingen 

lopen uiteen van zeer gematigd tot zeer uitgesproken, grootste tegenstelling is die tussen de 

Verenigde Staten (+.90) en Rusland (-.80), wat neerkomt op een verschil van 1.70 (maximaal 

mogelijk verschil is 2.0).  

 

Behalve verschillen in opvatting tussen externe actoren over verschillende vormen van 

militaire interventie, kunnen er ook verschillen tussen kranten optreden in de weergave van 

de opvatting van een externe actor over de diverse vormen van militaire interventie. Het is 

niet bij voorbaat uit te sluiten dat krant A meldt ‘Frans “nee” tegen luchtaanvallen’, terwijl 

tegelijkertijd krant B bericht ‘Frankrijk pleit voor luchtaanvallen’. In dit extreme geval is 
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sprake van maximale tegenstrijdigheid in de weergave van de Franse opvatting over 

luchtaanvallen: in krant A krijgt de opvatting van Frankrijk over luchtaanvallen de score -

1.00, in krant B de score +1.00, verschil is dus 2.0. Bij nadere inspectie van de gegevens 

wordt duidelijk dat de vier kranten wel verschillen in de weergave van de opvattingen van 

externe actoren over de diverse vormen van militaire interventie, maar dat op geen enkel punt 

ooit sprake is van maximale tegenstrijdigheid.  

Beperken we ons tot de drie meest voorkomende externe actoren, Frankrijk, Verenigde Naties 

en Verenigde Staten, dan kunnen we vaststellen dat de weergave van de opvatting van de VN 

over diverse vormen van militaire interventie nog het meest verschilt in de vier kranten: over 

alle vormen van interventie gerekend, is het grootste verschil gemiddeld .62 (bij een 

maximaal mogelijk verschil van 2.0). Voor de VS is dat .41, voor Frankrijk .30. Voor de VN 

zien we één keer een verschil in weergave dat groter is dan 1.0: volgens de Volkskrant is de 

VN fel tegen gebruik van geweld (-.90), volgens NRC Handelsblad is de VN redelijk positief 

over het gebruik van geweld (+.55).  

 

In de tijd gezien, bevat de berichtgeving twee periodes waarin externe actoren zich zeer 

frequent uitlaten over het thema ‘militaire interventie’. De eerste piek is waar te nemen in 

week 22 (29 mei – 3 juni 1995), de week dat de NAVO de eerste bombardementen op 

Bosnisch-Servische stellingen uitvoert. In die week bevat de berichtgeving 269 oordelen van 

externe actoren tegen gemiddeld bijna 20 per week buiten de twee piekperiodes. De tweede 

piek is waar te nemen in de weken 27 tot en met 29: de weken rond de val van Srebrenica op 

dinsdag 11 juli (week 28). In die periode bevat de berichtgeving 548 oordelen van externe 

actoren over militaire interventie, per week ruim 180.  
 

In tabel 6.8 hebben we ons beperkt tot het weergeven van de opvattingen van externe actoren 

over de meest bediscussieerde vormen van militaire interventie. Nemen we alle vormen van 

militaire interventie (zie tabel 6.2) mee, dan komen we op 1818 uitspraken van externe 

actoren. Het beeld zoals geschetst naar aanleiding van tabel 6.7 blijft overigens ongewijzigd: 

de internationale gemeenschap is verdeeld over het thema ‘militaire interventie’ in zijn geheel 

èn is eveneens verdeeld over iedere vorm van militaire interventie zoals onderscheiden in 

tabel 6.2. Tekenend zijn koppen als ‘Verdeeldheid over beleid Westen in Bosnië neemt toe’, 

NRC Handelsblad, 23 juni 1995, boven een artikel waarin een overzicht gegeven wordt van 

de discussie over militaire interventie binnen de internationale gemeenschap. Die discussie is 

pas goed op gang gekomen vanaf week 21. In de weken en maanden daaraan voorafgaand 
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komen alleen opvattingen van externe actoren over ‘VN-mandaat’ en ‘terugtrekking VN’ 

meer dan incidenteel voor in de dagbladen.  

 

6.7.1 De opvattingen van externe actoren over militaire interventie, uitgesplitst naar 

dagblad 

De onderzochte dagbladen besteden ongeveer de aandacht aan externe actoren zoals verwacht 

kan worden op grond van hun aandeel in de totale berichtgeving over ex-Joegoslavië: NRC 

Handelsblad heeft verhoudingsgewijs wat meer oog voor de opvattingen van de externe 

actoren, de overige drie iets minder.  

 
Tabel 6.9 De opvattingen van externe diplomatieke betrokkenen over militaire interventie, uitgesplitst naar 
dagblad  
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N M* N M* N M* N M* N M* 
Terugtrekking VN 88 -.10 75 -.01 68 .07 50 -.08 281 -.03 
Luchtaanvallen 85 .21 82 .00 67 .36 26 .08 260 .17 
Interventie 84 -.07 105 .09 28 -.20 42 .15 259 .02 
Snelle reactiemacht 42 .33 82 .27 50 .70 37 .74 211 .47 
Uitbreiding troepenmacht 66 .78 52 .82 36 .64 33 .61 187 .73 
Gebruik geweld 27 .41 28 .63 59 .43 18 .33 132 .45 
Totaal 392 .20 424 .21 308 .35 206 .28 1330 .25 
In % ** 29,5  31,9  23,2  15,5  100,0 100,0 
*   oordeel over desbetreffende vorm van militaire interventie, schaal loopt van – 1.00 (uitsluitend negatieve 

oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  
**  in percentages van totaal aantal oordelen in vier dagbladen als geheel  
 

 

De verschillen tussen de vier dagbladen zijn per saldo vrijwel te verwaarlozen. Over het 

thema ‘terugtrekking VN’ wordt bijvoorbeeld in de Volkskrant respectievelijk Trouw 88 

respectievelijk 68 keer een opvatting van een externe actor weergegeven. De eindoordelen in 

beide dagbladen zijn bijna neutraal (-.10 en +.07), waarmee meteen het grootste verschil 

tussen de vier kranten op dit punt gegeven is. Nu zegt een score berekend over alle externe 

actoren niet veel, interessanter zijn, zoals we eerder signaleerden, eventuele verschillen tussen 

actoren.  
 

6.8 De opvattingen van Nederlandse actoren over militaire interventie 

 

De Nederlandse deelname aan de VN-vredesmacht voor Bosnië in de vorm van een bijdrage 

aan de bescherming van de veilige gebieden – Dutchbat in Srebrenica – stimuleert uiteraard 

een gevoel van betrokkenheid bij de discussie over militaire interventie. Dat wil overigens 

niet zeggen dat op internationaal diplomatiek niveau Nederland nauw bij die besluitvorming 
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betrokken werd. In augustus 1992 en gedurende 1993 is de overheersende stemming in de 

Nederlandse politiek zoals die naar voren komt in de vier dagbladen kortweg te typeren als 

‘interventionistisch’: Nederland betuigt steun aan allerlei ideeën over een vorm van militaire 

interventie, soms staat Nederland bijna te popelen om deel te nemen aan enigerlei vorm van 

militaire interventie. In 1995 is die situatie verleden tijd: de Nederlandse blauwhelmen komen 

in Srebrenica steeds duidelijker in het nauw te zitten, de opvattingen van Nederlandse actoren 

zijn aanzienlijk gematigder geworden (zie tabel 6.10). 

 
Tabel 6.10 Opvattingen van Nederlandse diplomatieke betrokkenen over militaire interventie 
 Interventie Luchtaanvallen Gebruik 

geweld 
Uitbreiding 

troepenmacht 
Terugtrek-

king VN 
Snelle 

reactiemacht 
Totaal 

              
Kabinet 10 -.30 2 1.00 11 .41 32 .77 27 -.81 27 .80 109 
Defensie 3 -1.00 21 -.21 10 -.25 9 1.00 30 -.85 5 .80 78 
VVD 4 .38   1 1.00 5 .10 29 .62 3 .83 42 
Buitenl. Zaken 3 .00 1 1.00 6 -.08 5 .70 10 -.80 2 1.00 27 
Tweede Kamer 1 -.50     7 .50 5 .00 9 .56 22 
D66 1 -.50 1 .50 1 1.00 2 .75 4 -1.00 3 .33 12 
PvdA 1 -.50 1 1.00   2 .25 5 -.70 2 .25 11 
CDA  2 -.50     3 -.83 2 -1.00 2 -.50 9 
GroenLinks 1 -.50           1 
Totaal 26 -.29 26 .00 29 .12 65 .62 112 -.42 53 .67 311 
* oordeel over desbetreffende vorm van militaire interventie, schaal loopt van – 1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 
1.00  
  (uitsluitend positieve oordelen)  
 

Het aantal uitspraken over ‘militaire interventie’ is niet groot, de teneur is duidelijk: op de 

VVD (N=4, +.38) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (N=3, .00) na, verklaren alle 

actoren zich tegen interventie. Over ‘luchtaanvallen’ laat vooral Defensie zich uit, en wel in 

licht afwijzende zin. Het merendeel van deze uitspraken wordt gedaan in de dagen rond de 

val van Srebrenica. Terugtrekking van de VN-vredesmacht wordt alleen door de VVD bepleit 

(N=29, +.62), de overige actoren zijn daar sterk tegen gekant: ‘Den Haag tegen aftocht’, kopt 

bijvoorbeeld Trouw op 18 mei 1995. Een maand later doorbreekt VVD-fractieleider 

Bolkestein de consensus. Hij pleit voor terugtrekking van de VN’ers: ‘Bolkestein voor 

terugtrekking VN’ers’, kopt De Telegraaf op 19 juni 1995. Het is de korte samenvatting van 

een standpunt dat de VVD-leider op een partijbijeenkomst uiteengezet heeft. In een kort 

daaropvolgend Kamerdebat komt de VVD terug op het standpunt zoals weergegeven. 

Uitbreiding van de VN-macht kan rekenen op steun van alle actoren, met uitzondering van 

het CDA. Hetzelfde geldt voor het oprichten van een snelle reactiemacht. 
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Alle dagbladen besteden wel (enige) aandacht aan de opvattingen van Nederlandse actoren 

over het thema ‘militaire interventie’. De dagbladen verschillen wel in welke actor in welke 

mate aan het woord komt (zie tabel 6.11).  

 
Tabel 6.11 Opvattingen van Nederlandse diplomatieke betrokkenen over militaire interventie, uitgesplitst naar  

  dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Terugtrekking VN 25 -.62 32 -.34 27 -.52 28 -.23 112 -.42 
Uitbreiding troepenmacht 26 .38 20 .85 6 .83 13 .65 65 .62 
Snelle reactiemacht 16 .88 18 .50 10 .55 9 .78 53 .67 
Gebruik geweld 9 .94 6 .75 13 -.77 1 .50 29 .12 
Luchtaanvallen 5 -.60 14 .11 5 .30 2 .00 26 .00 
Interventie 11 -.27 10 -.20 3 -.50 2 -.50 26 -.29 
Totaal 92 .12 100 .19 64 -.21 55 .15 311 .08 
* mening zoals geuit in de dagbladen over betreffende militaire interventie 
 

Het patroon is bekend: vooral de opvattingen van het kabinet komen in de berichtgeving aan 

bod.  

Kabinet, ministerie van Defensie en ministerie van Buitenlandse Zaken gezamenlijk zijn in 

alle kranten goed voor meer dan de helft tot driekwart van het in die krant weergegeven 

aantal standpunten. Vooral de Volkskrant (N=69, 75,0 procent) en NRC Handelsblad (N=73, 

73,0 procent) zijn heel sterk georiënteerd op de opvattingen zoals naar buiten gebracht 

namens het kabinet. Voor Trouw (N=42, 65,6 procent) en vooral De Telegraaf (N=30, 54,5 

procent) geldt dat in mindere mate. Opvallend is dat het verschil met name terug te voeren is 

op de bron ‘ministerie van Defensie’. Trouw en De Telegraaf maken verhoudingsgewijs 

aanzienlijk minder melding van opvattingen toe te schrijven aan het ministerie van Defensie 

dan NRC Handelsblad en de Volkskrant. Voor zover opvattingen van politieke partijen inzake 

militaire interventie aan bod komen, zijn die vooral afkomstig van de VVD (N=42; D66, 

PvdA, CDA en Groen Links samen N=33). Verhoudingsgewijs komen de opvattingen van de 

VVD in De Telegraaf veruit het meest aan bod.  

 

De keuze welke actor over welke vorm van militaire interventie aan het woord komt, heeft 

gevolgen voor het uiteindelijke beeld dat een krant schetst rond de vraag wie voor of tegen 

militaire interventie is en hoe de verhoudingen liggen. Het aantal weergegeven opvattingen is 

te gering om per vorm van militaire interventie te schetsen welke krant welke actor hoe vaak 

aan het woord laat en welke teneur die opvatting heeft. Uitsplitsend naar vorm van militaire 

interventie en naar krant, ontstaat wel een beeld van de steun voor militaire interventie in de 

berichtgeving van de afzonderlijke kranten.  



 135 

 
Tabel 6.12 Opvattingen van Nederlandse diplomatieke betrokkenen over militaire interventie, uitgesplitst naar  

  dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Terugtrekking VN 25 -.62 32 -.34 27 -.52 28 -.23 112 -.42 
Uitbreiding troepenmacht 26 .38 20 .85 6 .83 13 .65 65 .62 
Snelle reactiemacht 16 .88 18 .50 10 .55 9 .78 53 .67 
Gebruik geweld 9 .94 6 .75 13 -.77 1 .50 29 .12 
Luchtaanvallen 5 -.60 14 .11 5 .30 2 .00 26 .00 
Interventie 11 -.27 10 -.20 3 -.50 2 -.50 26 -.29 
Totaal 92 .12 100 .19 64 -.21 55 .15 311 .08 
* mening zoals geuit in de dagbladen over betreffende militaire interventie 
 

De teneur van de weergegeven opvattingen van Nederlandse actoren over een mogelijk 

terugtrekken van de VN-troepen is in alle dagbladen ongeveer gelijk: per saldo is men tegen 

een mogelijke terugtrekking van de VN, het sterkst in de Volkskrant, het minst sterk in De 

Telegraaf. Ook ten aanzien van ‘uitbreiding van de troepenmacht’ is de teneur eensluidend: 

per saldo ondervindt deze vorm van militaire interventie steun, het meest uitgesproken in 

NRC Handelsblad, het minst in de Volkskrant. Ten aanzien van de oprichting van een snelle 

reactiemacht zijn de geluiden nog sterker uni solo: in alle dagbladen hebben de weergegeven 

opvattingen dezelfde strekking, men is voorstander van de oprichting van een dergelijke 

eenheid. In de ene krant is de steun behoorlijk (NRC Handelsblad, +.50), in de andere bijna 

onverkort (de Volkskrant, +.88). Gerekend over de zes vormen van militaire interventie 

waarover in de berichtgeving oordelen van Nederlandse actoren aangetroffen zijn, is de 

teneur van de oordelen in drie dagbladen per saldo licht positief; de uitzondering is Trouw, 

waarin de opvattingen van Nederlandse actoren per saldo een licht negatieve teneur vertonen 

(N=64, -.21).  

 

6.8.1 Opvattingen van Nederlandse actoren over militairen in de tijd gezien 

In totaal spreken Nederlandse actoren zich 311 keer uit over het thema ‘militaire interventie’. 

De onderzochte periode omvat in 1995 30 weken, per week bevat de berichtgeving gemiddeld 

iets meer dan 10 oordelen van Nederlandse actoren over enigerlei vorm van militaire 

interventie. Twee weken blijken eruit te springen 

• in week 22, de week na de NAVO-luchtacties eind mei 1995, gericht tegen munitiedepots van de 

Bosnische Serviërs rond Pale, bevat de berichtgeving 81 oordelen van Nederlandse actoren over 

militaire interventie; 

• in week 28, de week waarin Srebrenica valt, bevat de berichtgeving 70 oordelen van Nederlandse 

actoren over militaire interventie.  
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Dat betekent dat in de resterende 28 weken de berichtgeving (311-151=) 160 oordelen van 

Nederlandse actoren over militaire interventie bevat, per week gemiddeld nog geen zes.  

 

In week 22 domineren opvattingen van het kabinet de berichtgeving nog sterker dan over de 

gehele periode: 65 van 81 weergegeven oordelen komen op naam van het kabinet (ruim 80 

procent). De richting van de weergegeven is glashelder: het kabinet voelt niets voor 

terugtrekking van de VN-vredesmacht, over andere vormen van militaire interventie bevat de 

berichtgeving alleen maar positieve oordelen van de kant van het kabinet. Op het punt van 

eventuele terugtrekking van de VN-troepen, is sprake van een roerende eensgezindheid: de in 

de berichtgeving aan het woord komende politieke partijen verklaren zich allemaal en zonder 

enige terughoudendheid tegen een eventuele terugtrekking (zie tabel 6.13).   

 
Tabel 6.13 Opvattingen van Nederlandse actoren over militaire interventie in week 22 
 Oordelen over 

terugtrekking VN 
Oordelen andere vormen 

militaire interventie 
Totaal 

 N O* N O* N O* 
Kabinet 19 -1.00 46 +.77 65 +.25 
CDA 1 -1.00 3 -.83 4 -.87 
VVD 1 -1.00 3 -.50 4 -.63 
PvdA 1 -1.00 2 +.25 3 -.17 
D66 1 -1.00 2 +.75 3 +.17 
Tweede Kamer   2 .00   
Totaal 23 -1.00 58 +.58 81 +.13 
* oordeel over desbetreffende vorm van militaire interventie, schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve 

oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Kenmerkende uitspraken uit deze week zijn onder meer: 
‘De troepen van de Verenigde Naties moeten in het voormalige Joegoslavië blijven en sterker 

gaan optreden. Zo luidt de reactie van de ministers van Mierlo (buitenlandse zaken) en 

Voorhoeve (defensie) op de gijzeling door de Bosnische Serviërs van VN-personeel, onder 

wie drie Nederlandse waarnemers’ (NRC Handelsblad, 29 mei 1995).  

 

‘Sterke opstelling van VN-troepen is enige alternatief’, aldus de kop boven een interview met 

minister van Defensie Voorhoeve in de Volkskrant van 3 juni 1995. ‘Er is geen alternatief dan 

op een verstandige en voorzichtige manier naar een sterke opstelling van de VN-troepen te 

gaan’,  

zegt de minister onder meer.  
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Als zes weken later Srebrenica valt, een aantal Nederlandse militairen in handen van de 

Bosnische Serven is en de angst voor slachtoffers aan Nederlandse zijde toeneemt, verandert 

dit beeld drastisch (zie tabel 6.14).  

 
Tabel 6.14 Opvattingen van Nederlandse actoren over militaire interventie in week 28 
 Oordelen over 

terugtrekking VN 
Oordelen andere vormen 

militaire interventie 
Totaal 

 N O* N O* N O* 
Kabinet 10 -.75 41 -.47 51 -.53 
VVD 7 +.43 1 -.50 8 -.31 
PvdA 2 -1.00 1 -.50 3 -.83 
D66 2 -1.00 1 -.50 3 -.83 
CDA   1 -.50 1 -.50 
Groen Links   1 -.50 1 -.50 
Tweede Kamer 2 -.50 1 -.50 3 -.50 
Totaal 23 -.41 47 -.48 70 -.45 
* oordeel over desbetreffende vorm van militaire interventie, schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve 

oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Over ‘terugtrekking VN’ wordt aanzienlijk milder geoordeeld: van -1.00 naar -.41, de VVD 

pleit ronduit voor terugtrekking van de VN-vredesmacht. Voor de andere vormen van 

militaire interventie is de omslag nog groter: in week 22 zijn Nederlandse actoren in 

hoofdzaak positief over ‘militaire interventie’ (N=58, +.58), in week 28 zijn alle actoren 

tegen militaire interventie (N=47, -.48). Het merendeel van de oordelen over ‘andere vormen 

van militaire interventie’ komt op naam van het ministerie van Defensie (N=27, – .42). In de 

berichtgeving keert Defensie zich veelvuldig (N=17) tegen mogelijke luchtaanvallen op 

Srebrenica.  

Wat de politieke partijen betreft neemt de VVD een uitzonderingspositie in. Blijkens de 

berichtgeving pleit de partij opnieuw voor terugtrekking van de VN uit Bosnië. 

 

6.9 Opvattingen van de dagbladen zelf over militaire interventie 

 

Niet alleen interne, externe en Nederlandse actoren spreken zich in de berichtgeving uit over 

een aantal vormen van militaire interventie, ook journalisten en commentatoren laten zich in 

nieuwsanalyses, beschouwingen, (hoofd)redactionele commentaren en stukken op de 

opiniepagina’s met enige regelmaat in evaluerende zin uit over militaire interventie. De 

opvattingen over militaire interventie die in enigerlei vorm door de dagbladen zelf naar voren 

zijn gebracht, brengen we ‘gelaagd’ in kaart. In concreto komt dat erop neer dat we drie 

niveaus onderscheiden in de berichtgeving:  
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• alle berichtgeving over militaire interventie in de dagbladen; 

• alle berichtgeving over militaire interventie waarin de krant zelf de bron van evaluerende 

uitspraken is;  

• (hoofd)redactionele commentaren en analyses geschreven door eigen redacteuren.  

 

In totaal bevat de berichtgeving 387 evaluatieve uitspraken over militaire interventie. Over 

‘terugtrekking VN’ en ‘luchtaanvallen’ laten de dagbladen zelf zich aanzienlijk vaker uit dan 

over de andere onderscheiden vormen van militaire interventie. Trouw staat van de vier 

kranten veruit het meest afwijzend tegenover militaire interventie, NRC Handelsblad oordeelt 

per saldo heel licht positief over deze optie. Per saldo: soms wordt een vorm van militaire 

interventie licht positief, soms licht negatief beoordeeld (zie tabel 6.14).  

 
Tabel 6.15 Evaluatieve uitspraken over militaire interventies, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Terugtrekking VN 44 -.50 33 .12 22 -.52 28 -.29 127 -.30 
Luchtaanvallen 34 .07 35 .06 16 -.59 12 -.46 97 -.11 
Interventie 19 -.26 21 -.10 3 -.17 12 -.08 55 -.15 
Snelle reactiemacht 13 -.04 10 -.20 12 -.83 6 .67 41 -.21 
Gebruik geweld 7 .21 9 .22 16 .16 8 .06 40 .14 
Uitbreiding troepenmacht 12 .25 8 .50 1 -.50 6 -.33 27 .17 
Totaal 129 -.16 116 .07 70 -.42 72 -.18 387 -.14 
In % ** 33,3  30,0  18,1  18,6  100,0  
*   oordeel over desbetreffende militaire interventie op naam van krant zelf, schaal loopt van -1.00 (uitsluitend 

negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
**  in percentages van totaal aantal evaluatieve uitspraken in dagbladen als geheel 
 

De dagbladen beoordelen met name ‘terugtrekking VN’, ‘luchtaanvallen’ en ‘snelle 

reactiemacht’ nogal uiteenlopend: 

• NRC Handelsblad is licht positief over terugtrekking, de andere drie kranten staan afwijzend 

tegenover terugtrekking, Trouw en de Volkskrant nog wat sterker dan De Telegraaf; 

• de Volkskrant en NRC Handelsblad oordelen licht positief/neutraal over ‘luchtaanvallen’, De 

Telegraaf en nog sterker Trouw zien niets in deze vorm van militaire interventie; 

• Trouw oordeelt zeer negatief over een snelle reactiemacht, De Telegraaf is daar uitgesproken 

positief over, de andere twee licht negatief/neutraal.  

 

De opiniepagina’s van NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw zijn het podium waarop 

externe deskundigen en bij tijd en wijle politici de discussie over maatschappelijk relevant 

geachte thema’s voeren. De oorlog in Bosnië is op die pagina’s een veelbesproken thema en 
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het issue ‘militaire interventie’ is in dat kader uiteraard niet onbesproken gebleven. 

Opmerkelijk is dat gedurende de oorlog in Bosnië de opiniepagina’s soms ook gevuld zijn 

met bijdragen van eigen redacteuren. Zo pleit redacteur Alfred van Cleef 29 juni 1995 op de 

opiniepagina van NRC Handelsblad voor een oorlogsverklaring aan het adres van de 

Bosnische Serven: ‘Westen moet Bosnische Serven de oorlog verklaren’. De grootste fout 

van de internationale gemeenschap, aldus Van Cleef, is de wens om onpartijdig te blijven. 

Het Westen, zo betoogt Van Cleef, moet kiezen voor een actieve militaire rol aan de zijde van 

de Bosnische Moslims.  

 

Als reactie hierop schrijft een week later redacteur Raymond van den Boogaard op de 

opiniepagina: ‘Alles is beter dan partij kiezen en meevechten in Bosnische oorlog’. Hij 

verwerpt het voorstel van Van Cleef om partij te kiezen. Hij stelt dat de Bosnische Serven 

weliswaar schurken zijn, maar dat de Moslims zelf evenmin schone handen hebben. Partij 

kiezen zou niet leiden tot een oplossing voor het diepgewortelde probleem. Het zou eerder 

een heftige en emotionele reactie uitlokken en is derhalve af te raden.  

 

Ook Anet Bleich, redacteur van de Volkskrant, laat in juli 1995 op de opiniepagina van zich 

horen. Zij reageert op een bijdrage van Norbert Both, die een dag eerder in de Volkskrant 

voorstelt om alle enclaves in Bosnië op te geven. Bleich is nogal cynisch in haar kritiek op de 

VN en schaart zich achter het voorstel van de Franse president Chirac – ‘de enige president 

die stelling heeft genomen tegen de capitulatie voor de barbarij van de volkerenorganisatie’ – 

om de enclave Srebrenica te heroveren. 

 

Opvattingen over militaire interventie met de krant zelf als bron hebben vooral betrekking op 

‘terugtrekking VN’, de andere vormen van militaire interventie komen (aanzienlijk) minder 

aan bod. De berichtgeving in de Volkskrant bevat duidelijk meer evaluatieve uitspraken over 

militaire interventie met de krant zelf als bron dan de berichtgeving in de overige dagbladen 

(zie tabel 6.16).  

 
Tabel 6.16 Evaluatieve uitspraken over militaire interventies, met de krant als bron, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Terugtrekking VN 17 -.59 8 .00 10 -.60 11 .09 46 -.33 
Luchtaanvallen 11 .09 8 .25 6 -.33 4 -.88 29 -.09 
Snelle reactiemacht 10 -.15 3 -.17 7 -1.00 1 -1.00 21 -.48 
Interventie 7 -.29 4 -.63 1 .00 8 .38 20 -.08 
Gebruik geweld 3 .67 1 -1.00 5 .10 1 .50 10 .20 
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Uitbreiding troepenmacht 4 .13 1 -.50 1 -.50   6 -.08 
Totaal 52 -.19 25 -.10 30 -.50 25 .00 132 -.21 
In % ** 39,4  18,9  22,7  18,9  100,0  
*   oordeel over militaire interventie met dagblad zelf als bron, schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve   
     oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  
** in percentages van totaal aantal oordelen met krant als bron in dagbladen als geheel 
 

De dagbladen zijn het zelden of nooit met elkaar eens: waar de een wel wat in ziet (NRC 

Handelsblad is positief over luchtaanvallen (+.25)), is de ander fel tegen (De Telegraaf,-.88) 

en omgekeerd. Alleen ten aanzien van de snelle reactiemacht zijn de vier kranten tamelijk 

eensgezind: de Volkskrant en NRC Handelsblad zijn licht tegen, Trouw en De Telegraaf 

tonen zich fel tegen. Een kop in Trouw spreekt boekdelen: ‘Bevrijdingsactie door 

reactiemacht zou dodensprong worden’ (Trouw,14 juli 1995).  

 

Ten slotte de evaluatieve uitspraken in (hoofd)redactionele uitspraken en nieuwsanalyses 

geschreven door eigen redacteuren. In (hoofd)redactionele commentaren spreekt de krant als 

instituut zich uit over relevant geachte kwesties. De situatie in Bosnië is regelmatig 

onderwerp van oordeelsvorming op deze plek. Zo schrijft de Volkskrant op 18 mei 1995 in 

het commentaar:  
‘Minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo heeft groot gelijk: het terugtrekken van de VN-

vredesmacht uit Bosnië is geen optie. De Verenigde Naties mogen de Moslims in door 

Bosnische Serviërs omsingelde gebieden niet in de steek laten.’  
Tabel 6.17 Evaluatieve uitspraken over militaire interventies in hoofdredactionele commentaren en 
nieuwsanalyses  
                  van eigen redacteuren, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
 N O* N O* N O* N O* N O* 
Terugtrekking VN 11 -.82 8 .00 6 -.75 3 -.83 28 -.57 
Luchtaanvallen 2 .00 8 .25 3 .33 3 -.83 16 .03 
Snelle reactiemacht 6 .00 1 1.00 6 -1.00   13 -.38 
Interventie 4 -.13 4 -.63   4 -.25 12 -.33 
Gebruik geweld 2 .75 1 -1.00 4 .13 1 .50 8 .19 
Uitbreiding troepenmacht 4 .13   1 -.50   5 .00 
Totaal 29 -.26 22 -.02 20 -.48 11 -.50 82 -.28 
* mening van de dagbladen over betreffende militaire interventie 
 

In totaal vinden we 82 uitspraken in de hoofdredactionele commentaren en analyses van de 

dagbladen. In de periode van de luchtaanvallen is de situatie in Bosnië regelmatig onderwerp 

van beschouwing en beoordeling in (hoofd)redactionele commentaren. De toonzetting van de 

commentaren is over het algemeen tamelijk terughoudend. Niet zozeer scherp geformuleerde 

oordelen als wel beschouwingen over de (mogelijke) gevolgen van verschillende vormen van 
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militaire interventie voeren de boventoon. Zo schrijft Trouw in het (hoofd)redactionele 

commentaar van 27 mei 1995:  

‘De VN moeten laten zien dat het hen ernst is met hun dreigementen. Ze moeten weer een 

partij worden die serieus genomen wordt. Alleen zo kan de duivelskring van verdere escalatie 

van de oorlog doorbroken worden.’ 

 

Hoe de VN weer een actor kan worden die door de strijdende partijen serieus genomen wordt, 

blijft een open vraag.  

 

De meeste evaluerende uitspraken over het thema ‘militaire interventie’ zijn te vinden in de 

(hoofd)redactionele commentaren van de Volkskrant, de minste in de commentaren van De 

Telegraaf. Alleen over ‘interventie’ zijn de commentatoren het grotendeels eens (allemaal 

tegen), voor de andere vormen van militaire interventie lopen de beoordelingen (sterk) uiteen.  
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7 Nederland en het conflict in voormalig Joegoslavië: het debat over militaire 

interventie 

 

7.1 Inleiding  

 

Achteraf kunnen we vaststellen dat zowel in nationaal als internationaal perspectief het jaar 

1995 in de geschiedenis van de Bosnië-oorlog met hoofdletters geschreven kan worden. 

Internationaal omdat in dat jaar de strijdende partijen in Dayton eindelijk een vredesakkoord 

tekenen, nationaal omdat op 11 juli 1995 het door Nederlandse VN-blauwhelmen beschermde 

‘veilige gebied’ Srebrenica door de Bosnische Serven onder de voet gelopen wordt. Dat loopt 

uit op een drama waarbij duizenden Moslim-mannen en -jongens vermoord worden door de 

Bosnische Serven. De berichtgeving over deze episode in de oorlog wordt van dag tot dag in 

kaart gebracht in het laatste hoofdstuk. In de maanden voorafgaand aan dit drama is in en 

door de onderzochte dagbladen soms veel, soms nauwelijks geschreven en gediscussieerd 

over het thema ‘militaire interventie’. Een thema dat ook gedurende 1993 al tamelijk 

uitvoerig aan de orde is geweest in de dagbladen.  

 

In 1995 geldt dat de strijdende partijen in voormalig Joegoslavië tot 1 mei een staakt-het-

vuren hebben afgesproken. In de periode tot mei gaat derhalve veel aandacht uit naar de 

pogingen om een diplomatieke oplossing voor het conflict te vinden. Over een militaire 

interventie wordt niet of nauwelijks gesproken. Wel wordt met enige regelmaat geschreven 

over het aanpassen van het mandaat van de VN en over het eventueel terugtrekken van alle 

VN-troepen uit voormalig Joegoslavië, ingeval Kroatië weigert het mandaat voor de VN-

vredesmacht op haar grondgebied te verlengen.  

 

Vrij snel na het aflopen van het staakt-het-vuren op 1 mei 1995, laaien de gevechten weer op. 

Aanvankelijk zet de internationale gemeenschap de (verwoede) pogingen om een 

diplomatieke oplossing te bereiken, onverminderd voort. Als alle pogingen tevergeefs blijken 

en de Bosnische Serven rond Sarajevo steeds meer zware wapens samentrekken, stelt de VN 

de Bosnische Serven een ultimatum: de troepenbewegingen rond Sarajevo dienen stopgezet te 

worden op straffe van luchtacties. De Bosnische Serven reageren niet, waarop de VN de 

NAVO verzoekt om luchtaanvallen uit te voeren op Bosnisch-Servische munitiedepots bij 

Pale. De Bosnische Serven reageren nu wel: ze gijzelen enkele honderden VN-blauwhelmen 

en gebruiken die als menselijk schild. Een situatie die algemeen als vernederend voor de VN 
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en voor andere externe actoren wordt gekarakteriseerd. Tegen die achtergrond barst eind mei 

1995 de discussie over het thema ‘militaire interventie’ nationaal en internationaal in 

ongekende hevigheid los.  

 

7.2 Het debat over militaire interventie en de Nederlandse bijdrage daaraan: een eerste 

overzicht 

 

De discussie over militaire interventie heeft in 1995 een ander karakter dan in 1993. In 1995 

is de urgentie groter, de ‘vrijblijvendheid’ kleiner. De beelden van aan bruggen en andere 

strategisch belangrijke objecten vastgeketende en door (Bosnische) Serven bewaakte 

blauwhelmen, dragen bij aan het ontstaan van een stemming dat er hoe dan ook iets moet 

gebeuren. Er wordt dan ook meer geschreven over de vraag op welke wijze militair 

ingegrepen moet worden dan over de vraag of er militair ingegrepen moet worden (zie tabel 

7.1). 

 
Tabel 7.1 Nederlandse actoren over militair ingrijpen in Bosnië 
Actor Interventie Luchtaanvallen Uitbreiding 

troepenmacht 
Terugtrekking 

VN 
Snelle 

reactiemacht 
Totaal 

Krijgsmacht 3 -.67 25 .00 11 -.95 14 .11 62 .77 115 
Regering 14 -.07 2 1.00 33 .76 28 -.75 29 .79 106 
Ministerie van 
Defensie 

3 -1.00 22 -.23 9 1.00 30 -.85 5 .80 69 

VVD 4 .38   6 .00 29 .62 4 .88 43 
Nederlanders 2 1.00 1 1.00 14 -.07 19 .21 3 .17 39 
Dutchbat 2 1.00 5 .50 2 .75 13 .08 3 .33 25 
Tweede kamer 1 -.50   8 .50 5 .00 9 .56 23 
PvdA 1 -.50 1 1.00 2 .25 5 -.70 2 .25 11 
D66 1 -.50 1 .50 2 .75 4 -1.00 3 .33 11 
CDA 2 -.50   3 -.83 2 -1.00 2 -.50 9 
Totaal 33 -.09 57 .04 90 .31 149 -.21 122 .70 451 
* oordeel Nederlandse actoren over desbetreffende thema 
 

In totaal bevat de berichtgeving in de vier onderzochte dagbladen 451 uitspraken waarin 

Nederlandse actoren hun mening geven over de belangrijkste vormen van militaire 

interventie, zoals die op internationaal niveau worden overwogen. Hierbij moet worden 

aangetekend dat we in de maanden januari tot en met april slechts 15 uitspraken tellen. In mei 

loopt dat op tot 89, in juni tot 191 en in juli loopt het weer iets terug tot 156. Hieruit blijkt dat 

de discussie in de Nederlandse politiek (en samenleving) pas op gang komt na het aflopen van 

het staakt-het-vuren op 1 mei 1995 en vooral na de luchtaanvallen van de NAVO op 

munitiedepots van de Bosnische Serven nabij Pale eind mei 1995. Op de discussie die in de 

weken daarna losbarst, komen we uitgebreid terug in de paragrafen 7.3, 7.4 en 7.5.  
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De algemene term ‘(militaire) interventie’ komt minder in de berichtgeving voor dan in 1993. 

In 1993 wordt de uitdrukking gebruikt in 114 uitspraken, in 1995 in niet meer dan 33. In 1995 

trekken de opvattingen van Nederlandse actoren over een eventuele terugtrekking van de VN-

vredesmacht en over (het oprichten en inzetten van) een snelle reactiemacht meer aandacht in 

de onderzochte kranten. Over een eventuele terugtrekking van de VN-vredesmacht bestaat 

binnen de Nederlandse politiek verschil van mening: de regering is sterk tegen terugtrekking 

van de VN-vredesmacht, de Tweede Kamer twijfelt, de VVD is duidelijk voor. Fractieleider 

Bolkestein verklaart in de loop van juni enkele keren voorstander te zijn van terugtrekking 

van de VN-vredesmacht, een standpunt dat hij overigens in een Kamerdebat niet herhaalt. Het 

tegenovergestelde, te weten inzetten van de snelle reactiemacht, kan rekenen op brede steun. 

Op het CDA na tonen alle actoren, inclusief de VVD, zich daar voorstander van.  

 

Het aantal uitspraken over militaire interventie in het algemeen is in 1995 weliswaar gering, 

maar het is toch interessant op dit punt een vergelijking te trekken met 1993. Afgaande op de 

berichtgeving, zijn de Nederlandse actoren aanzienlijk terughoudender geworden in hun 

uitspraken over militaire interventie. In 1993 spreken alleen de militairen (en met name 

luitenant-generaal Couzy) zich tegen militaire interventi’ uit, alle politieke actoren uiten zich 

min of meer positief over ‘militaire interventie’. In 1995 is vrijwel iedereen (zeer) 

terughoudend.  

 

NRC Handelsblad besteedt de meeste aandacht aan de opvattingen van Nederlandse actoren 

over militaire interventie (N= 13, +.04). De teneur van de opvattingen zoals weergegeven, is 

met andere woorden te typeren als ‘neutraal’. Dat geldt ook voor de opvattingen zoals 

weergegeven in De Telegraaf (N=8, .00). De opvattingen zoals weergegeven in Trouw (N=3, 

-.50) en in de Volkskrant (N=9, -.22) zijn wat geprononceerder. Voor de analyses en 

hoofdredactionele commentaren geldt dat daarin weinig geschreven wordt over militaire 

interventie in het algemeen (N=12, gelijk verdeel over de Volkskrant, NRC Handelsblad en 

De Telegraaf). De drie dagbladen spreken zich allemaal uit tegen militaire interventie. De 

Volkskrant (-.13) en De Telegraaf (-.25) zijn in hun commentaren minder uitgesproken tegen 

militaire interventie in het algemeen dan NRC Handelsblad (-.63), waarbij uiteraard bedacht 

moet worden dat het aantal uitspraken over militaire interventie in de analyses en 

hoofdredactionele commentaren van elke van deze kranten niet meer dan vier bedraagt. In de 
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hoofdredactionele commentaren en analyses in Trouw ontbreken uitspraken over militaire 

interventie.  

 

Half maart 1995 – over militaire interventie wordt zoals eerder opgemerkt niet of nauwelijks 

geschreven – verschijnt er een opmerkelijk artikel op de opiniepagina van NRC Handelsblad . 

Alfred Pijpers, docent Internationale Betrekkingen, haalt uit naar de kritiek op de rol van het 

Westen in het Bosnië-conflict zoals die de afgelopen jaren in zijn visie alom in dag- en 

weekbladen geventileerd is. Hij betoogt dat het Westen zichzelf opzadelt met een 

allesoverheersend schuldcomplex over de oorlog in Bosnië: 
‘“Failliet”, “déconfiture”, “wansucces”, “aanfluiting”, zijn de bijna dagelijks terugkerende 

kwalificaties in dit verband. Velen zijn van mening dat vooral het Westen medeplichtig is aan 

de oorlogsverschrikkingen. De landen van NAVO en Europese Unie treft volgens hen een 

diepe morele schuld. Dit schuldcomplex dreigt zo langzamerhand mythische proporties te 

krijgen.(...) Maar wat ons de afgelopen jaren in bijvoorbeeld de Nederlandse dag- en 

weekbladen wordt aangepraat heeft met zakelijke kritiek weinig meer van doen. Het 

schuldcomplex is opgebouwd uit drie lagen. Allereerst het fundament van de 

medeplichtigheid. Door hun hardnekkige onwil om echt daden te stellen hebben NAVO en 

EU (...) naar veler oordeel niet alleen hun geloofwaardigheid verloren, maar ook een escalatie 

van het oorlogsgeweld in de hand gewerkt.(...) Deze westerse medeplichtigheid heeft 

vervolgens – de tweede laag – een wel zeer macabere strekking gekregen doordat de media de 

burgeroorlogen op de Balkan expliciet associeerden met de Tweede Wereldoorlog. (...) De 

derde verdieping van het “Sarajevo-complex”, de bovenbouw mogen we wel zeggen, wordt 

gevormd door de intrigerende gedachte dat de ondergang van Joegoslavië niet alleen de 

Balkan treft, maar in wezen ook West-Europa zelf. De balkanisering ginds leidt 

onherroepelijk tot de balkanisering hier. (...) Het heeft er dus veel van weg dat Sarajevo de 

jongste pleisterplaats is op de lange weg van het anti-westers engagement. Sterker nog, zonder 

dat de NAVO praktisch een schot heeft gelost, en in weerwil van het feit dat de generaals in 

het Pentagon en de diplomaten van de Europese Unie alles in het werk hebben gesteld om in 

het voormalige Joegoslavië niet opnieuw in een moeras te belanden, zijn diverse opinieleiders 

er toch in geslaagd hun eigen verbeelding en de openbare meningsvorming op te zadelen met 

een nieuw Vietnam-syndroom. En ondanks alle omwentelingen in Europa en de wereld heeft 

één dimensie van dit syndroom kennelijk weinig veranderingen ondergaan: de behoefte om 

het Westen en zijn internationale organen af te schilderen als een door crises en 

ontbindingsverschijnselen geplaagde, tot ondergang gedoemde, baaierd van fragmentatie en 

verval.’ (Alfred Pijpers, NRC Handelsblad, 15 maart 1995).  
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In de dagen die volgen blijven zowel bijval als tegenspraak uit, discussie over het zacht 

gezegd toch tamelijk uitdagende betoog van Pijpers blijft achterwege.  

 

Nederlandse deelname aan de VN-vredesmacht 

‘Nederlandse deelname’, de uitdrukking waarachter discussies schuilgaan over de vraag of en 

zo ja in welke vorm en onder welke voorwaarden Nederland troepen beschikbaar moet stellen 

voor (uitbreiding van) de VN-vredesmacht in voormalig Joegoslavië, komt in 1995 

verhoudingsgewijs vaker dan in 1993 aan de orde. In totaal bevatten de onderzochte 

dagbladen 267 uitspraken over een mogelijke Nederlandse inbreng, in absolute termen iets 

minder dan in 1993 (N=337), verhoudingsgewijs iets meer (1993: 0,57 procent; 1995: 0,82 

procent van totaal aantal uitspraken). Vanaf begin 1994 levert Nederland een bijdrage aan de 

VN-vredesmacht in Bosnië, de discussie in 1995 gaat over een mogelijke uitbreiding van het 

contingent Nederlandse blauwhelmen, over deelname van Nederland aan een nieuw op te 

richten snelle reactiemacht, bedoeld om de reeds aanwezige VN-troepen beter te beschermen 

en over het eventueel beëindigen van de Nederlandse deelname.  
 
Tabel 7.2 Nederlandse actoren over deelname van Nederland aan VN-vredesmacht, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

  N O* N O* N O* N O* N O* 
Nederlanders 5 .20 12 .83 12 .21 19 .53 48 .49 
Regering 15 .60 10 .80 6 .83 11 .73 42 .71 
VVD 16 -.19 13 -.62 6 -.75 4 -.25 39 -.42 
Defensie 17 .88 5 .90 7 .86 4 .25 33 .80 
Tweede Kamer 8 .31 12 .08 9 -.11 3 .83 32 .16 
Krijgsmacht 6 .00 7 .14 1 1.00 9 .67 23 .35 
Dutchbat 8 .81 4 .50   6 .83 18 .75 
CDA 7 -.64 5 -.70 2 -.50 3 1.00 17 -.35 
PvdA 2 -.25   3 -.17 3 .67 8 .13 
D66 2 .75   1 .50 4 .75 7 .71 
Totaal 86 .32 68 .22 47 .15 66 .60 267 .34 
* oordeel van Nederlandse actoren over deelname van Nederland aan VN-vredesmacht 
 

Vergeleken met 1993 zijn de opvattingen over een Nederlandse inbreng in een VN-

vredesmacht duidelijk verschoven: over het algemeen is men een stuk terughoudender en 

twee politieke actoren – CDA (N=17, -.35) en VVD (N=39, -.42) – staan per saldo tamelijk 

afwijzend tegenover (uitbreiding van) de Nederlandse inbreng. De lezers van de vier kranten 

krijgen niet hetzelfde beeld voorgeschoteld van de standpunten die Nederlandse actoren op 

dit punt innemen. Over alle actoren gerekend zijn de verschillen tussen de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en Trouw vrijwel te verwaarlozen: de strekking is steeds dezelfde, te weten licht 

positief. Op het niveau van afzonderlijke actoren is het meest opmerkelijke verschil te 
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constateren voor de actor VVD. Afgaande op de berichtgeving in de Volkskrant is deze actor 

licht negatief over Nederlandse deelname, afgaande op de berichtgeving in NRC Handelsblad 

(N=13, -.62) en Trouw (N=6, -.75) is deze actor zonder meer tegen (uitbreiding van) de 

Nederlandse deelname.  

Aanzienlijk groter is het verschil tussen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad enerzijds 

en De Telegraaf anderzijds. Gerekend over alle actoren, krijgen lezers van De Telegraaf een 

aanzienlijk positievere indruk van de bereidheid van Nederlandse actoren om een (extra) 

bijdrage aan een VN-vredesmacht te leveren: er is duidelijk meer steun voor (uitbreiding van) 

de VN-vredesmacht (N=66, +.60). Ook op het niveau van afzonderlijke actoren, zijn er enkele 

opmerkelijke verschillen tussen De Telegraaf aan de ene en de overige onderzochte 

dagbladen aan de andere kant.  

• Tweede Kamer: wordt in berichtgeving van De Telegraaf niet vaak genoemd, is uitgesproken 

voorstander van Nederlandse deelname (N=3, +.83); wordt in berichtgeving van de overige kranten 

vaker genoemd, is daar licht positief tot licht negatief over Nederlandse deelname; 

• CDA: wordt in berichtgeving van De Telegraaf niet vaak genoemd, is zonder reserve voorstander 

van Nederlandse deelname (N=3, +1.00); wordt in andere dagbladen iets vaker genoemd en is daar 

uitgesproken tegenstander van Nederlandse deelname (varieert van -.50 tot -.70); 

• PvdA: wordt in berichtgeving van De Telegraaf niet vaak genoemd, is uitgesproken voorstander 

van Nederlandse deelname (N=3, +.67); wordt in de andere kranten niet of niet vaak genoemd, is 

daar licht negatief over Nederlandse deelname; 

• VVD: wordt in berichtgeving van De Telegraaf niet vaak genoemd, is licht negatief over 

Nederlandse deelname (N=4, -.25); wordt in andere dagbladen (aanzienlijk) vaker genoemd, is in 

de Volkskrant licht negatief over Nederlandse deelname (N=16, -.19), in NRC Handelsblad en 

Trouw duidelijk negatief over Nederlandse deelname (N=13, -.62 respectievelijk N=6, -.75).  
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7.3 NAVO-luchtaanvallen en gijzelaarscrisis in Bosnië: de eerste reacties 

 

Nadat de Bosnische Serven herhaalde waarschuwingen van de VN om hun zware wapens 

rond Sarajevo weg te halen naast zich neergelegd hebben, roept de VN eind mei de hulp van 

de NAVO in. Op verzoek van de VN voeren NAVO-vliegtuigen op 25 en 26 mei 

luchtaanvallen uit op munitiedepots van de Bosnische Serven, gelegen in de directe nabijheid 

van Pale, het politieke hoofdkwartier van de Bosnische Serven.  

 

In alle kranten verschijnen nieuwsanalyses en hoofredactionele commentaren over de NAVO-

actie en het antwoord van de Bosnische Serven daarop. De dag na de eerste luchtaanvallen 

typeert redacteurt Peter Michielsen de aanvallen in een nieuwsanalyse in NRC Handelsblad 

als de ‘actie van geloofwaardigheid’: 

‘De luchtaanvallen van zes NAVO-vliegtuigen op het hart van de rebellenstaat van de 

Bosnische Serviërs, gisteren en vandaag, hadden maar één doel: het herstel van de 

geloofwaardigheid van de VN-vredesmacht UNPROFOR. En dat was hard nodig, want die 

geloofwaardigheid is sinds het begin van dit jaar alleen maar uitgehold. (...) De boodschap is 

duidelijk: de Bosnische Serviërs (en hun leiding) kunnen zich nergens veilig voelen. Of die 

boodschap overkomt, en of de geloofwaardigheid van de VN-vredesmacht daadwerkelijk is 

hersteld, is nog maar de vraag.’  

 

Volgens Michielsen heeft Karadžić in theorie de optie om de VN-vredesmacht aan te vallen, 

maar kan hij zich dat in de praktijk niet veroorloven:  

‘Hij wordt geboycot door Servië. Nog een vijand in de vorm van UNPROFOR en de NAVO 

kan Karadžić zich niet veroorloven. Waarschijnlijker is daarom dat hij de blauwhelmen zal 

blijven behandelen zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan: met kleine treiterijen en 

vernederingen, chantage en diefstal en hier en daar een beschieting.’ (Peter Michielsen, NRC 

Handelsblad, 26 mei 1995). 

 

Een dag later blijkt die verwachting van Michielsen te optimistisch te zijn geweest: na de 

tweede golf luchtaanvallen gijzelen de Bosnische Serven tientallen VN-medewerkers en 

behoort de tijd van kleine pesterijen en hier en daar een beschieting definitief tot het verleden. 

De Bosnische Serven gebruiken de gegijzelde VN’ers als menselijk schild om zo verdere 

luchtaanvallen van de NAVO te verhinderen. Alle onderzochte dagbladen wijden zaterdag 27 

mei een hoofdredactioneel commentaar aan de crisis rond Bosnië. Verontwaardiging over de 
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‘smerig criminele’ actie van Karadžić (De Telegraaf) en grote bezorgdheid over de 

geloofwaardigheid van de VN domineren de commentaren (zie box 7.1).  

 
Box 7.1 (Hoofd)redactionele commentaren over luchtaanvallen van de NAVO en het gijzelen van VN-personeel 

door Bosnische Serven, zaterdag 27 mei 1995  
Bron korte inhoud 
de 
Volkskrant 
De terreur 
van 
Karadžić 

Over Karadžić c.s.: 
‘Grof geweld en naakte terreur. Dat is het antwoord van de leiding van de 
Bosnische Serviërs op de NAVO-acties van donderdag en vrijdag op munitie-
depots nabij Pale, de hoofdstad van de zogeheten Servische Republiek in Bosnië. 
(...) Radovan Karadžić en bevelhebber Ratko Mladic reageerden met een reeks 
escalerende stappen. Ze lieten hun mannen het vuur openen op de burgerbevolking 
in de veilige gebieden Tuzla, Goražde, Bihac en Srebrenica. Bij de aanval op een 
koffiehuis in Tuzla vielen 71 doden. Ook dreigden de leiders te Pale al meteen met 
wraak op de blauwhelmen. Ze maakten duidelijk zich van de VN-eisen niets te 
zullen aantrekken.’  
 
Over de positie van de VN: 
‘Het eventuele vertrek van de VN uit Bosnië zou vooral voor de burgerbevolking 
rampzalig zijn. Een nieuwe oorlogsronde, ongetemperd door de aanwezigheid van 
de blauwhelmen wordt dan onvermijdelijk, met risico’s voor verdere escalatie. De 
politieke logica zou met zich meebrengen dat Veiligheidsraad, contactgroep en 
NAVO om hun geloofwaardigheid te redden de druk op Pale opvoeren en de 
terroristische leiders aldaar eindelijk uit hun bloedige droom helpen. Ook dit keer is 
de kans daarop maar klein.’ 
  

Trouw 
Escalatie in 
Bosnië 

‘Het zorgelijkste punt in de escalatie van de oorlog in Bosnië is dat zij zo 
voorspelbaar was na het mislukken van het laatste vredesplan. Daarin zou Bosnië 
volgens de verdeelsleutel 70/30 tussen resp. Serviërs en Bosniërs worden verdeeld. 
Maar beide partijen dachten meer te winnen van oorlog dan van vrede, en zo begon 
de escalatie met de komst van de lente en zomer die zoveel aangenamer zijn om 
oorlog te voeren dan herfst en winter. Voor de Verenigde Naties betekende het 
oplaaien van de oorlog een nieuwe kans. Dat klinkt wat cynisch, maar zo is het wel. 
De geloofwaardigheid van de volkerenorganisatie was ernstig aangetast. (...) Niet 
ingrijpen zou de organisatie van haar laatste greintje geloofwaardigheid beroven. 
En zo wordt er sinds gisteren weer geschoten door NAVO-vliegtuigen in opdracht 
van de VN. Het brengt de vrede voorlopig niet dichterbij. De Serviërs slaan 
bovendien keihard terug door VN-militairen als gijzelaars te behandelen en als 
menselijk schild te gebruiken. Toch is dit niet het moment toe te geven aan wat 
minister Voorhoeve terroristische acties genoemd heeft. De VN moeten laten zien 
dat het hen ernst is met hun dreigementen. Ze moeten weer een partij worden die 
serieus genomen wordt. Alleen zo kan de duivelskring van verdere escalatie van de 
oorlog doorbroken worden. Ook al moeten we tegelijk vaststellen, dat op het 
ogenblik niemand weet hoe twee partijen vrede te laten sluiten die slechts de oorlog 
willen.’ 
 

De 
Telegraaf 
Op het spel 

‘De handelwijze van de Serviërs, die als antwoord op de druk van de VN en de 
NAVO vele tientallen blauwhelmen als schild zijn gaan gebruiken om verdere 
aanvallen op munitiedepots te voorkomen, is zo smerig-crimineel, dat de verleiding 
om resoluut alle blauwhelmen terug te trekken en de zaak verder op zijn beloop te 
laten, wel buitengewoon groot wordt. En toch kan dat nu niet. Het zou betekenen 
dat de fatsoenlijke landen die onder de vlag van de VN vredestroepen hebben 
ingezet om de burgerbevolking overlevingskansen te bieden, zwichten voor de 
terreur van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadigers. (...) Een alternatief is er 
niet. Met de levens van talrijke geterroriseerde burgers, staat ook de 
geloofwaardigheid van de Verenigde Naties op het spel.’  
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NRC 
Handelsblad 
Uiterst 
benard 

‘Het is onvoorstelbaar dat na ruim drie jaar VN-aanwezigheid in Kroatië en Bosnië 
er geen afdoende veiligheidsmaatregelen voor het VN-personeel zijn genomen 
alvorens tot actie werd overgegaan. (...) De diepe verontwaardiging die de 
televisiebeelden van de geketende manschappen en de verminkte slachtoffers in 
Tuzla alom hebben veroorzaakt richt zich terecht tegen het niets en niemand 
ontziende cynisme van de Serviërs. Maar dan mag worden bedacht dat vier jaar van 
toegevingen, van aarzelingen, van pressie op de zwakste om het dictaat van de 
sterkste maar te aanvaarden, het cynisme op de troon hebben gezet. Reeksen van 
Veiligheidsraadresoluties, alle wortelend in het handvest van het volkenrecht, zijn 
het stadium van bedrukt papier nimmer ontstegen. Terwijl in Den Haag een 
tribunaal werd ingesteld om in Kroatië en Bosnië gepleegde oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de menselijkheid te berechten, werd elders onbewogen 
dooronderhandeld met de voor die misdaden verantwoordelijke leiders. Zo 
verspeelde en verkwanselde de internationale gemeenschap in de door haar 
geautoriseerde organisaties het belangrijkste wat zij te bieden hadden: hun morele 
prestige en hun geloofwaardigheid. Wie nu nog werkelijk iets voor de geteisterde 
bevolking in Bosnië wil doen, heeft slechts één uitweg te bieden: een vluchtweg – 
en een veilig verblijf ver buiten het oorlogsgebied.’ 
 

 
 

Niet alleen de schrijver van het (hoofd)redactionele commentaar in Trouw, ook Volkskrant-

redacteur Karin Veraart ziet een lichtpuntje in de escalatie van het conflict: de NAVO-

luchtacties hebben laten zien dat de internationale gemeenschap wel degelijk 

overeenstemming kan bereiken, ook al is het op de valreep en blijft de vraag knagen of de 

eensgezindheid van blijvende aard zal zijn.  
‘Zou het dan toch mogelijk zijn? Na zo’n drie jaar vruchteloos onderhandelen en fricties in 

eigen gelederen lijkt de internationale gemeenschap het werkelijk eens te zijn. De 

geloofwaardigheid van de westerse bondgenoten mag niet nog verder worden aangetast, de 

Bosnische Serviërs moeten maar voelen. Veel ruimte voor optimisme is er niet, maar een kort 

gevoel van opluchting valt bijna niet te onderdrukken.’  

 

Verder gaat Veraart in op de strategische achtergronden van de aanvallen. In haar optiek is 

het niet denkbeeldig dat Milošević, nog steeds in onderhandeling over de opheffing van de 

sancties tegen Servië, de luchtaanvallen steunt. De Amerikanen steunen de actie zeker, omdat 

zij bevreesd zijn voor hun belofte om zo’n 25.000 man beschikbaar te stellen bij een 

eventuele aftocht van het vredesleger. Ten slotte heeft ook de nieuwe Franse regering zich 

slagvaardig opgesteld. Positieve signalen volgens Veraart: 
‘Maar hoelang die eensgezinde actiebereidheid duurt is de vraag. De Bosnische Serviërs 

hebben meteen weer blauwhelmen gegijzeld en dreigen Europese waarnemers te executeren.  

Terugkeer naar de voorzichtige aanpak zou echter opnieuw een beloning voor de Servische 

agressie betekenen. Nu de NAVO en de VN de eerste stappen hebben gezet, kunnen ze 

feitelijk niet anders dan het risico ervan aanvaarden en met gecoördineerde acties proberen de 
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Bosnisch-Servische politieke en militaire leiders ten val te brengen.’ (Veraart, de Volkskrant, 

27 mei 1995). 

 

Blijft Karin Veraart nog net aan de optimistische kant van de streep wat betreft de 

eensgezindheid binnen de internationale gemeenschap, Theo Koelé acht het juist heel goed 

mogelijk dat als uitvloeisel van de luchtaanvallen en de daaropvolgende gijzeling van VN-

personeel, de oude conflicten in het Westen weer zullen opleven: 
‘Sinds het begin van de VN-operatie drongen vooral de Verenigde Staten – die geen 

grondtroepen in Bosnië hebben – aan op harder NAVO-optreden, terwijl landen als Groot-

Brittannië en Frankrijk – met duizenden VN-militairen ter plaatse – terugdeinsden voor 

militair geweld. Met name Frankrijk heeft keer op keer gedreigd de eigen VN-troepen terug te 

trekken als het voor hen te gevaarlijk zou worden. De nieuwe Franse premier, Alain Juppé, 

waarschuwde gisteren opnieuw. Als de blauwhelmen een obstakel vormen voor NAVO-

luchtaanvallen moeten ze worden weggehaald, aldus de premier. Daarmee suggereerde hij dat 

de NAVO, anders dan tot nog toe, ook op eigen houtje in Bosnië zou kunnen optreden. Want 

met het vertrek van de VN zou er volgens de huidige regels geen reden meer zijn voor 

NAVO-ingrijpen. (...) Als de VN-troepen (met hulp van de NAVO) worden geëvacueerd, rijst 

de vraag of ook de NAVO de handen van het conflict moet aftrekken. Want als dat gebeurt, 

wordt de bevolking van Bosnië volstrekt aan haar lot overgelaten.’ (Koelé, Trouw, 27 mei 

1995).  

 

Eind mei houden de Bosnische Serven 339 VN-soldaten in gijzeling. Bijna de helft is 

afkomstig uit Frankrijk (164), de overigen komen uit Oekraïne, Canada, Rusland en het 

Verenigd Koninkrijk. Verder gijzelen ze nog 33 VN-waarnemers, onder wie drie 

Nederlanders. De televisiejournaals laten wereldwijd beelden zien van VN-soldaten 

vastgeketend aan ‘alles wat maar als doel van een luchtaanval zou kunnen worden gekozen’, 

zoals Nicole Lucas in Trouw schrijft. 
‘Het waren beelden, die zeer ongemakkelijke herinneringen opriepen aan het VN-debacle in 

Somalië, en die de vraag opriepen of UNPROFOR de “Mogadishu-line” inmiddels is 

overgestoken. Met andere woorden: partij zijn in het conflict.’ (Nicole Lucas, Trouw, 29 mei 

1995).  

 

In (hoofd)redactionele commentaren wordt met name de VN beschouwd als de grote verliezer 

in deze crisis. Wat bedoeld was om de Bosnische Serven mores te leren, is uitgemond in het 

tegendeel: de gijzelneming van ongewapende VN-waarnemers, stelt NRC Handelsblad een 
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dag na de tweede NAVO-luchtactie reeds vast. VN en NAVO zitten nu in een zeer benarde 

situatie: voortzetting van de luchtacties zal vrijwel zeker leiden tot verdere Servische 

represailles tegen de gegijzelde VN-waarnemers, tegen de Bosnische bevolking en 

uiteindelijk ook tegen de VN-blauwhelmen. Climb down zoals een Britse VN-officier het 

omschreef, betekent het verspelen van het laatste restje geloofwaardigheid. Het lijkt erop dat 

in de escalatie van bluf en tegenbluf VN en NAVO als eerste zullen moeten inbinden (‘Uiterst 

benard’, NRC Handelsblad, 27 mei 1995).   

 

De (hoofd)redactionele commentaren in de Volkskrant en Trouw enkele dagen later, sparen 

VN en NAVO evenmin. In de Volkskrant krijgen VN, NAVO en Contactgroep het verwijt 

een politieke blunder van de eerste orde begaan te hebben: ze hebben kennelijk niet 

nagedacht over de vraag of ingeval van NAVO-luchtaanvallen de veiligheid van het VN-

personeel voldoende gewaarborgd kon worden en al evenmin over de vraag wat te doen 

indien de Bosnische Serven het conflict verder op de spits zouden drijven. Resultaat: 

Radovan Karadžić heeft met zijn gijzelneming de internationale gemeenschap in grote paniek 

weten te brengen, VN, NAVO en Contactgroep lijden stevig prestigeverlies en redden wat er 

te redden valt is het enige wat nu nog overblijft.  
‘Geen nieuwe luchtacties, omdat daarmee de levens van de gijzelaars in gevaar komen. Wel – 

nog vage – pleidooien voor hergroepering van UNPROFOR, zodat de blauwhelmen minder 

kwetsbaar worden en daarnaast dreigende gebaren (...) De internationale contactgroep blijft 

verder streven naar een akkoord met Milošević om zo Karadžić in een volledig isolement te 

dringen. Onzinnig zijn deze stappen niet. Ze zijn wel pijnlijk duidelijk het produkt van 

paniekvoetbal van een internationale gemeenschap die zich in de tang genomen voelt. Het is 

dan ook zeer dubieus of Pale er een reden in zal zien zijn terroristische va banque-spel te 

staken.’  (‘Paniekvoetbal’, de Volkskrant, 30 mei 1995).  

 

De bewoordingen verschillen, de teneur niet: het (hoofd)redactionele commentaar in Trouw  

stelt dat de internationale gemeenschap zich niet kan veroorloven in de gijzelaarscrisis in 

Bosnië het onderspit te delven. Met een nederlaag zou de VN het laatste restje 

geloofwaardigheid verspelen met alle gevolgen van dien: 
‘Een nog verder afbrokkelen van die geloofwaardigheid maakt de toekomst van de 

internationale gemeenschap duister en bergt het gevaar in zich dat de wereld verzandt in een 

anarchie van elkaar bestrijdende landen en volken. Maar in het huidige conflict in Bosnië, 

waar het Bosnisch-Servische leiderschap letterlijk ruim driehonderd VN-blauwhelmen en VN-

waarnemers en figuurlijk de hele VN-troepenmacht in gijzeling houdt, is behoud van 
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geloofwaardigheid gemakkelijker gezegd dan gedaan. Immers, die geloofwaardigheid gebiedt 

dat gedane beloften gestand worden gedaan en uitgesproken dreigementen kracht worden 

bijgezet’.  

 

Beloften nakomen (veilige gebieden beschermen) en dreigementen waarmaken, aldus het 

hoofdredactionele commentaar, is nu precies wat de VN de afgelopen jaren steeds nagelaten 

heeft, ‘met als gevolg dat zowel belofte als dreigement nu in de praktijk van de baan zijn. 

Waarmee en de internationale gemeenschap en het machtigste militaire apparaat ter wereld 

lijken overgeleverd aan de grillen van een stel Bosnische-Servische krijgsheren.’ (‘Beloften 

en dreigementen’, Trouw, 30 mei 1995).  

 

In nieuwsanalyses en achtergrondartikelen wordt zowel in de Volkskrant, Trouw als NRC 

Handelsblad zeer scherpe kritiek geuit op het VN-mandaat voor Bosnië. Redacteur Joris 

Cammelbeeck schrijft in de Volkskrant:  
‘Na drie jaar doormodderen in Bosnië-Herzegowina lijkt het mandaat van de VN-

blauwhelmen (UNPROFOR) zijn uiterste spankracht te hebben bereikt. De combinatie van 

een humanitaire en een vredesbewarende opdracht die keer op keer is gefrustreerd, is opnieuw 

een onmogelijke gebleken.(…) De werkelijkheid is, dat de armslag die de VN de 

blauwhelmen vanaf 1992 hebben verschaft om het mandaat met meer kans op succes ten 

uitvoer te leggen, beslissend wordt beperkt door de internationale gemeenschap zelf. Zij voelt 

niets voor een militaire interventie, heeft ook geen idee waartoe zo’n ingrijpen in politieke 

termen zou moeten leiden en zal het daarover in de Veiligheidsraad niet eens kunnen worden. 

(…) Na vrijlating van de gijzelaars, zoals een jaar geleden na de crisis om Goražde en in 

november in Banja Luka, zal de dagorder waarschijnlijk luiden: doormodderen.’ (Joris 

Cammelbeeck, de Volkskrant, 29 mei 1995). 

 

Naar aanleiding van de eerste beelden van vastgeketende VN-militairen, bespreekt Nicole 

Lucas in Trouw de mogelijkheid dat de Britse generaal Rupert Smith, de hoogste VN-militair 

in Bosnië, de zaken met opzet op de spits heeft gedreven om de politiek verantwoordelijken 

te dwingen nu eindelijk eens een keuze te maken:  

‘Want een vredesmacht uitgerust voor en voorzien van een mandaat voor “peacekeeping” in 

een gebied waar de rust ieder moment door een ontploffende granaat kan worden verstoord, 

laat zichzelf vastketenen, zoals de afgelopen dagen ook letterlijk, weer bleek. Duidelijkheid 

over doel en middelen van de VN-missie is dan ook heel hard nodig. Of die er ondanks 

koortsachtig overleg op allerlei niveaus en allerlei plaatsen komt, blijft de vraag. Ongetwijfeld 
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zal de optie “terugtrekken” vaak worden genoemd, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat 

daarvoor wordt gekozen.’ (Nicole Lucas, Trouw, 29 mei 1995).   

 

Een dag later verschijnt in NRC Handelsblad een interview met kolonel De Jonghe, de 

hoogste Nederlandse VN-officier in Zagreb. De kolonel toont zich ronduit pessimistisch over 

de nabije toekomst van de VN-vredesmacht: Welk scenario er in de zenuwenoorlog met de 

Bosnische Serven ook wordt gevolgd, ‘in alle gevallen verliezen de VN’, zegt hij in een 

gesprek met Frank Westerman.  

‘De gehele VN-missie in ex-Joegoslavië is volgens hem gebouwd op een drijfzand van 

denkfouten. “Peacekeeping veronderstelt dat er peace is, anders kun je hem niet keepen” (...) 

Wat betreft bewapening en training is het VN-leger slechts uitgerust om de vrede te bewaren, 

niet om die op te leggen. “De Veiligheidsraad heeft UNPROFOR bovendien opgezadeld met 

een onuitvoerbaar mandaat.” VN-resolutie 824, die voorziet in de instelling van zes veilige 

gebieden, zou regelrecht indruisen tegen de vredeshandhavende aard van UNPROFOR. Met 

name de door Serviërs omsingelde Moslim-enclaves zoals Srebrenica, waar een deel van 

Dutchbat is gelegerd, zijn onverdedigbaar en onveilig. De Jonghe: “We hebben de middelen 

niet om af te schrikken of om terug te slaan”.’ (Frank Westerman, NRC Handelsblad, 30 mei 

1995). 

 

7.3.1 NAVO-luchtaanvallen en gijzelaarscrisis in Bosnië: internationaal overleg  

Van zaterdag 28 tot en met dinsdag 31 mei maken de diplomaten overuren. In New York 

(Veiligheidsraad), Brussel (EU), Den Haag (Contactgroep) en Noordwijk (NAVO) 

overleggen diplomaten, ministers van Buitenlandse Zaken en militairen over de jongste crisis 

in Bosnië. Volgens NRC Handelsblad is een verscherping van het VN-mandaat het centrale 

punt in dit overleg en natuurlijk ook in de talloze bilaterale contacten tussen de leiders van de 

VS, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en (in mindere mate) Servië. De uitkomst van alle 

overleg brengt niet de in commentaren en analyses bepleite duidelijkheid. De contactgroep 

besluit (betrekkelijk eensgezind) een snelle reactiemacht in het leven te roepen. Die 

interventiemacht moet de geloofwaardigheid van de VN herstellen en verder de reeds in 

Bosnië aanwezige VN-militairen beter beschermen, zodat ze hun humanitaire taken kunnen 

blijven vervullen. Tijdens het NAVO-beraad een dag later is al snel duidelijk dat vooralsnog 

alleen Groot-Brittannië en Frankrijk bereid zijn troepen te leveren. Bovendien, aldus Wim 

Brummelman en Robert van de Roer in een nieuwsanalyse in NRC Handelsblad,  
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‘lijkt het militaire totaaloverzicht bij de ministers en diplomaten over de beweging, die door 

de contactgroep in gang is gezet, te ontbreken. In Noordwijk rezen gisteren niet alleen vragen 

over de omvang van zo’n interventiemacht, maar ook over de precieze opdracht en het 

commando (de VN, NAVO, of betrokken landen). De ministers en diplomaten schuiven de 

vragen door naar de VN-commandanten in Bosnië. Zij moeten concreet aangeven wanneer en 

over welke steun zij willen beschikken ter versterking van de positie van de blauwhelmen.’ 

(Wim Brummelman en Robert van de Roer, NRC Handelsblad, 31 mei 1995).  

 

‘Wij blijven’. Zo vat Jos Klaassen in een nieuwsanalyse in de Volkskrant de uitkomst van alle 

Bosnië-beraad samen. De Contactgroep heeft geen concrete plannen om de gijzelaars te 

bevrijden, de ministers hopen dat Rusland erin zal slagen via de diplomatieke weg de Serven 

te bewegen om de VN-soldaten en -waarnemers vrij te laten (Jos Klaassen, de Volkskrant, 31 

mei 1995).  

 

De (hoofd)redactionele commentaren zijn (opnieuw) nogal somber over de uitkomst van alle 

overleg. Volgens de Volkskrant heeft de contactgroep gekozen voor een tweesporenbeleid: 

enerzijds worden de VN-troepen gehergroepeerd en versterkt om de veiligheid te vergroten 

en anderzijds zal worden geprobeerd om de Bosnische Serven verder te isoleren in de hoop 

dat dit leidt tot een politieke oplossing. ‘Weinig bevredigend’, zo luidt het oordeel van de 

krant.  

‘De vraag is alleen of het tweesporenbeleid afdoende is. De Bosnische, maar ook de 

Kroatische Serviërs worden steeds meedogenlozer. Karadžić heeft nu ook formeel de VN de 

oorlog verklaard. UNPROFOR zal de fictie van onpartijdigheid moeten opgeven. Maar hoever 

gaat precies de bereidheid met geweld tegen de Serviërs op te treden? (...) De perspectieven 

voor Bosnië blijven zorgwekkend.’ (‘Weinig bevredigend’, de Volkskrant, 31 mei 1995). 

 

In de (hoofd)redactionele commentaren van Trouw en NRC Handelsblad is de toon al even 

somber en moedeloos. Trouw besluit het commentaar met: 

‘Kortom: verwarring is troef. Terwijl juist in deze onmogelijke impasse in Bosnië, waar onder 

meer de geloofwaardigheid en het gezag van de VN op het spel staan, de bij deze crisis 

betrokken instanties, de VN, de NAVO, de Contactgroep voor Bosnië en de betrokken troepen 

leverende landen alles in het werk zouden moeten stellen om met een stem te spreken.’ 

(‘Verwarring troef’, Trouw, 2 juni 1995).  
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In het (hoofd)redactionele commentaar van NRC Handelsblad wordt betoogd dat het Haagse 

beraad van de contactgroep drie elementen bevat gericht op het herstellen van het evenwicht 

in Bosnië en op het heroveren van het initiatief in het conflict in Bosnië. Door honderden 

VN’ers te gijzelen, ligt dat initiatief nu immers bij de Bosnische Serven. De drie elementen 

zijn in de woorden van de krant: ‘internationale verontwaardiging, troepenversterkingen en 

diplomatieke druk op Pale langs de lijn Moskou-Belgrado.’ In het commentaar wordt vrijwel 

uitsluitend ingegaan op de bemiddelende rol die in de huidige situatie voor Moskou 

weggelegd lijkt te zijn.  

 ‘Na de aanvankelijke kritiek van Jeltsin dat de VN en de NAVO hem weer eens in het 

ongewisse hadden gelaten, is nu kennelijk beterschap beloofd in de hoop dat Moskou erin 

slaagt de kastanjes uit het vuur te halen. Van NAVO-acties als die van vorige week lijkt dan 

ook geen sprake meer te zullen zijn.’ 

 

De krant is nogal sceptisch over de vraag of dat zal lukken. Die scepsis in gebaseerd op twee 

politieke observaties. In de eerste plaats heeft de Russische diplomatie het afgelopen jaar in 

Belgrado en zeker in Pale veel van haar goodwill verbruikt. In de tweede plaats is het prestige 

van de Servische president Milošević bij de Bosnische Serven inmiddels tot het nulpunt 

gedaald. Beide politieke feiten maken het onwaarschijnlijk dat de Russische diplomatie via 

president Milošević de Bosnische Serven tot inschikkelijkheid zal weten te bewegen.  

‘Of de in Den Haag geplante boom vruchten zal dragen, blijft daarom voorlopig hoogst 

onzeker. Maar bruikbare en geloofwaardige alternatieven hebben zich daar niet aangediend.’ 

(‘Haags beraad’, NRC Handelsblad, 31 mei 1995).  

 

Donderdag 1 juni melden alle dagbladen dat de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, 

de Veiligheidsraad een rapport heeft voorgelegd met vier opties voor UNPROFOR (zie box 7. 

2). Boutros-Ghali laat weten dat de huidige rol van UNPROFOR niet te handhaven is:  

‘Het mandaat moet worden beperkt tot taken waarvan realistisch kan worden verwacht dat een 

vredesmacht ze uitvoert. (...) In het rapport wordt de komst van Britse troepenversterkingen 

verwelkomd, maar wordt gezegd dat eventueel gebruik van geweld bij het uitvoeren van de 

VN-missie in strijd zou zijn met het vredesbewarende karakter van de operatie. In dat geval 

moet UNPROFOR worden vervangen door een multinationale strijdmacht onder commando 

van de troepenleverende landen: de derde optie’ (Boutros-Ghali: mandaat en UNPROFOR 

beperken, NRC Handelsblad, 1 juni 1995).  
 
Box 7.2 De vier opties voor de toekomst van UNPROFOR volgens Boutros Ghali 
Optie Oordeel Boutros Ghali  
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Terugtrekking Zou volgens Boutros Ghali betekenen dat ‘de bevolking van Bosnië in de steek 
wordt gelaten’ 

Handhaving status quo Wordt afgewezen, omdat deze optie de mogelijkheden van humanitaire 
hulpverlening ‘verder uitholt’ 

Uitbreiding van de strijdmacht 
 met extra troepen en wapens 

Hierbij zal het gaan om troepen die niet onder bevel van de VN staan en dus om 
een vervanging van UNPROFOR door een multinationale strijdmacht die met 
goedkeuring van de Veiligheidsraad optreedt, maar valt onder het commando van 
de troepen leverende landen 

Beperking van mandaat en  
van de vredesmacht zelf 

Blauwhelmen moeten zich beperken tot onderhandelen over akkoorden en toezicht 
houden op de strijdende partijen; in ‘veilige gebieden’ mogen ze alleen geweld 
gebruiken om zichzelf te verdedigen, ze mogen niet om luchtaanvallen vragen. 

Bron: ‘Boutros-Ghali: mandaat en UNPROFOR beperken’, NRC Handelsblad, 1 juni 1995 
 
In een (hoofd)redactioneel commentaar houdt NRC Handelsblad zich nogal op de vlakte over 

Boutros Ghali’s voorkeur voor de vierde optie. De krant constateert dat  
‘de onduidelijkheid over wat de bedoeling is van de interventie in Bosnië, de afgelopen week 

snel is toegenomen. Alle tekenen wijzen er opdat er een soort multinationale strijdmacht op de 

been wordt gebracht die het zonodig met de Serviërs zal uitvechten. Niet alleen is dit een van 

de opties die de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan de Veiligheidsraad heeft 

voorgelegd, het ligt ook besloten in de uitbreidingsplannen van de Britten, de vrije hand die de 

Franse blauwhelmen rechtstreeks van hun opperbevel hebben verkregen en het Amerikaanse 

voornemen om mariniers aan land te zetten.’ (‘Versterkingen’, NRC Handelsblad, 1 juni 

1995).  

 

7.3.2 Blijven of weggaan: de discussie over de VN-aanwezigheid in Bosnië voortgezet 

In een achtergrondartikel doet redacteur Menno Steketee uit de doeken wat wider 

peacekeeping inhoudt en waar in de nu ontstane situatie in Bosnië de risico’s voor een 

verdere escalatie van het conflict liggen. De aanhangers van wider peacekeeping erkennen dat 

geweld nut kan hebben, maar leggen er de nadruk op dat geweld gedoseerd en onpartijdig 

moet worden toegepast. Gebeurt dat niet, dan verliest de VN in situaties zoals in Bosnië haar 

geloofwaardigheid als bemiddelaar en wordt ze partij in het conflict. Ze overschrijdt dan de 

zogenaamde ‘Mogadishu-lijn’, genoemd naar de Somalische hoofdstad waar Amerikaanse 

VN-soldaten eind 1993 het gevecht aangingen met een van de krijgsheren tussen wie ze 

hadden moeten bemiddelen. En dat betekende, en betekent nog steeds, het einde van elke 

vorm van peacekeeping. Een woordvoerder van de VN citerend, schrijft Steketee:  
‘Ik zou zeggen dat we nu óp de Mogadishu-lijn staan. De internationale gemeenschap moet nu 

beslissen welke kant we zullen opgaan: definitief erover of terug, naar peacekeeping. Dat 

laatste wordt wel erg moeilijk, want het betekent waarschijnlijk dat er geen uitsluitingszones 

voor zware wapens meer zullen zijn, en dat de veiligheid van de Moslim-enclaves afhankelijk 
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is van de goede wil van de Bosnische Serviërs. Inderdaad, dat is een understatement’ (Menno 

Steketee, NRC Handelsblad, 1 juni 1995).    

 

Het voorstel van Boutros Ghali om de rol van UNPROFOR en het aantal manschappen te 

reduceren, krijgt in het (hoofd)redactionele commentaar van de Volkskrant geen steun. De 

krant is het eens met Boutros Ghali’s stellingname dat handhaven van de status quo noch 

terugtrekking van de VN een reële optie is:  
‘Maar zijn voorstel de rol van UNPROFOR te reduceren tot die van een waarnemer en 

uiteindelijk het aantal blauwhelmen te verminderen, staat haaks op wat de Contactgroep wil. 

Bovendien betekent dit voorstel in feite het einde van UNPROFOR. Want als UNPROFOR 

niet meer mag vragen om NAVO-luchtaanvallen en de ‘veilige gebieden’ van de VN niet 

meer met geweld mag verdedigen, dan worden de VN nog meer dan tot nu toe overgeleverd 

aan de willekeur van de Bosnische Serviërs.(...) Thans komt het eropaan de VN-troepen zo te 

hergroeperen en te bewapenen dat zij wel in staat zijn hun taken efficiënt uit te voeren. Deze 

troepen moeten zo sterk zijn dat de Bosnische Serviërs zich wel tweemaal zullen bedenken de 

VN aan te vallen of te chanteren. Alleen zo kunnen de VN hun aangetaste geloofwaardigheid 

herstellen.’ (‘Verwarrend’, de Volkskrant, 2 juni 1995). 

 

Op 8 juni publiceert NRC Handelsblad een artikel van Charles Dobbie, auteur van ‘Wider 

Peacekeeping – een peacekeeping-doctrine voor het Britse leger na de Koude Oorlog’. De 

Britse strateeg betoogt dat de VN-missie er niet in geslaagd is de drie essentiële beginselen, 

noodzakelijk voor het welslagen van een humanitaire- of vredesmissie, met elkaar te 

verenigen, te weten: instemming, onpartijdigheid en minimaal geweld. Volgens Dobbie is de 

VN over de schreef gegaan met het bombarderen van Servische stellingen rond Pale op 25 en 

26 mei. Een actie die onomwonden de ‘onsamenhangendheid’ van het Bosnië-beleid van de 

organisatie aan het licht gebracht heeft:  

‘Het verbaast dan ook niet dat zeventien maanden van log gemanoeuvreer door de 

Contactgroep als enig typerend resultaat hebben dat succes uitblijft en dat de 

geloofwaardigheid van de diplomatie drastisch is uitgehold. Wat is een beter bewijs van het 

overweldigend verstandelijk onvermogen in de hoogste echelons om fundamentele principes 

te doorgronden? Een hoge officier bij UNPROFOR formuleerde het aldus: “De Contactgroep 

wilde een oplossing afdwingen zonder een poging te doen het probleem te begrijpen.” (…) 

Het heeft voor mij dan ook een veelzeggende symboliek dat het VN-hoofdkwartier in Kiseljak 

is gevestigd in een gebouw dat aan één zijde geheel van glas is. Zelfs op de kleuterschool 

weet iedereen wat de beperkingen zijn aan het gedrag van wie in een glazen huisje woont. 
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Zolang men dit niet begrijpt, is er geen hoop voor UNPROFOR of de bevolking van Bosnië-

Herzegovina.’ (Charles Dobbie, NRC Handelsblad, 8 juni 1995).  
 

Een dag later mengt ook Arie Oostlander, voor het CDA lid van het Europees Parlement, zich 

in de discussie. Niet voor de eerste keer verwijt hij de Britten en met name de Britse minister 

van Buitenlandse Zaken, Douglas Hurd, in augustus 1992 ‘de doodlopende weg ingeslagen te 

zijn die nu voor iedereen zichtbaar eindigt tegen een blinde muur’: Hurd weigerde partij te 

kiezen voor de wettige Bosnische meerderheidsregering en meende dat de oorlog het snelst 

beëindigd kon worden door een wapenembargo in te stellen. Een wapenembargo dat niet de 

goed bewapende Serven, maar de onvoorbereide Bosnische regering zou treffen. Partij kiezen 

voor de anti-apartheidsregering van Bosnië, is er nog steeds niet: 

‘De VN-grondtroepen hebben altijd een heel onduidelijk takenpakket gehad. Enerzijds waren 

ze een verlengstuk van de UNHCR en moesten ze neutraal zijn als een Rode Kruis-zuster. 

Anderzijds zouden ze loslopende criminelen van de hulpkonvooien weghouden. En tevens 

zouden ze “veilige gebieden” beschermen tegen doorgaans Servische aanvallen. Soms hadden 

ze met Kroatische separatisten te maken, maar het afweren van Bosnische regeringstroepen 

was nooit nodig. Integendeel, die behoorden tot de slachtofferpartij. En ten slotte waren deze 

grondtroepen betrokken bij het vragen van luchtaanvallen tegen de bruut optredende 

opstandige Serviërs. Dit alles moest geschieden in een houding van absolute neutraliteit tussen 

de agressor en zijn prooi. Die neutraliteit werd onderstreept door de alom zichtbare 

weerloosheid van de UNPROFOR-troepen. (...) Die neutraliteit vloeide eigenlijk voort uit een 

verborgen voorkeur voor de Serviërs in en buiten Servië, zoals die traditioneel aan Franse en 

Britse zijde voelbaar is.’ 

 

Nu is het echter tijd om over te gaan tot een andere strategie, namelijk het samenwerken met 

de Bosnische Moslims om de Servische agressie te stoppen. Immers, in de huidige situatie 

zijn het de Moslimsoldaten die in de enclaves de VN-soldaten beschermen tegen Servische 

agressie, en niet andersom, zoals officieel de bedoeling is.  
‘Onder die omstandigheden zal zelfs een cynische pragmaticus gaan inzien dat een 

bondgenootschap met de Bosnische troepen een gemeenschappelijk belang dient. Hoe beter 

dat leger bewapend en getraind is, des te meer kans is er dat de VN-soldaten ongegijzeld en 

ongeschonden het terrein verlaten kunnen. (…) De Amerikanen hebben het al vrij vroeg 

ingezien: partij kiezen, de Bosniërs materieel en door middel van de NAVO-luchtmacht 

steunen. “Gisteren kon het nog”, zeggen de eeuwige opposanten. Morgen zal het wel moeten!’ 

(Arie Oostlander, Trouw, 8 juni 1995).  
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Reagerend op het betoog van Oostlander, hekelen Joep Creyghton en Hans Feddema, 

polemoloog respectievelijk antropoloog en beiden bestuurslid van het Nederlandse Komité 

Macedonië en Kosovo, Oostlanders aanval op de Britten, zijn bewering dat de Britten en 

Fransen een verborgen voorkeur voor de Serven hebben en zijn spreken van ‘de agressor en 

zijn prooi’.  
‘De karakterisering van de strijdende partijen als “agressor en zijn prooi” is ons te 

simplistisch. Inderdaad waren het de Serviërs die de burgeroorlog begonnen en met bruut 

geweld etnische zuiveringen doorvoerden. Daarover is geen twijfel mogelijk. Maar ook van 

Kroatische en Moslim-zijde zijn wreedheden begaan: in burgeroorlogen is geen enkele 

conflictpartij schuldloos.’ 

 

Creyghton en Feddema stellen dat Oostlander zijn benadering baseert op een formeel-

juridisch argument, te weten het bestaan van een wettige regering in Bosnië. Daarmee ontkent 

Oostlander het karakter van het conflict: een etnisch-religieuze burgeroorlog. Bovendien gaat 

hij geheel voorbij aan het feit dat de snelle erkenning van Bosnië door velen bestempeld is als 

onberaden en volkenrechtelijk voorbarig. In combinatie met de ook al overhaaste erkenning 

van Kroatië maakte dat de toch al dreigende burgeroorlog onafwendbaar. In partij kiezen en 

geweld toepassen, zien zij geen heil.   

‘De oplossing moet meer gezocht worden in bemiddelen en diplomatiek overleg. Van buitenaf 

kan immers in een burgeroorlog slechts geprobeerd worden met alle mogelijke niet-militaire 

middelen het bloedvergieten te verminderen, humanitaire hulp te bieden aan de slachtoffers en 

de partijen bijeen te brengen. Dat is wat thans in feite in theorie plaatsvindt: “peacekeeping”. 

(…) In een burgeroorlog partij kiezen door dik en dun voor een der conflictpartijen is niet 

vredebevorderend. Blijven binnen de grenzen van peacekeeping is dat wel.’ (Joep Creyghton 

en Hans Feddema, Trouw, 21 juni 1995).  

 

Op het moment dat Trouw de reactie van Creyghton en Feddema publiceert, is de 

gijzelaarscrisis net ten einde. Dat wil zeggen: twee dagen eerder berichten alle kranten dat de 

Bosnische Serven de laatste gijzelaars hebben vrijgelaten. In een hoofdredactioneel 

commentaar toont Trouw zich opgelucht en tegelijkertijd zeer verontrust over de afloop van 

de gijzelaarscrisis. 
‘Natuurlijk is een gevoel van opluchting en blijdschap op zijn plaats nu de Bosnische Serviërs 

de laatste groep gijzelaars, onder wie drie Nederlandse VN-waarnemers, hebben vrijgelaten. 

Maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld – en we doen dat met het oog op de toekomst met 

grote verontrusting – dat blijkbaar het nemen van gijzelaars, het beoefenen van regelrechte 
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chantage dus, bij het beslechten van militaire en politieke conflicten lonend is. Immers, het 

Bosnisch-Servische leiderschap is er met de gijzelingsactie gedurende drie weken lang wel 

degelijk in geslaagd de VN-troepenmacht aan banden te leggen en de NAVO-luchtmacht tot 

zwijgen te brengen. Natuurlijk en terecht hebben de VN formeel niet ingestemd met de eis 

van de Bosnisch-Servische leider Radovan Karazic te beloven de NAVO-luchtmacht geen 

aanvallen te laten uitvoeren, maar alleen al het besef dat de Bosnische Serviërs wanneer ze 

maar willen nieuwe gijzelaars kunnen nemen, zal de VN en de NAVO voor de nabije 

toekomst tot terughoudendheid nopen.(...) Maar het moet helaas gezegd worden dat door 

toegeven aan de eisen van misdadige gijzelnemers, het in gijzeling nemen van onschuldige 

mensen een geducht wapen wordt in handen van misdadige leiders en groepen, die in 

onderhandelingen of zelfs op het slagveld hun zin niet kunnen krijgen.’ (‘Gijzelneming loont’, 

Trouw, 20 juni 1995).  

 

Enkele dagen later gebruikt redacteur Theo Koelé in een analyse over de rol van de NAVO in 

Bosnië ook het woord ‘gijzelaar’. Hij concludeert dat weliswaar alle VN-medewerkers 

inmiddels zijn vrijgelaten, maar dat de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog steeds aan de grond 

staan. 

‘De NAVO is gijzelaar gebleven, niet zozeer van de strijdende partijen als wel van de VN. 

Tevergeefs drong de NAVO er deze week op aan stellingen van de Bosnische Serviërs te 

beschieten, nadat dezen het vliegverbod boven Bosnië hadden geschonden. Als reden werd 

opgegeven dat een luchtaanval te riskant zou zijn, omdat het beoogde doelwit, het vliegveld 

van Banja Luka, is uitgerust met luchtdoelgeschut. Dit geschut haalde kortgeleden een 

Amerikaanse F-16 neer. De afwijzing was niettemin de zoveelste aanwijzing dat de Bosnische 

Serviërs er, sinds hun gijzeling van honderden VN-militairen, op kunnen vertrouwen dat de 

NAVO géén luchtaanvallen meer uitvoert. (...) Volgens anonieme VN-bronnen hebben de 

Servische leider Milošević (die een bemiddelende rol speelde bij de onderhandelingen tussen 

de VN en de gijzelnemers) en de Bosnisch-Servische leider Karadžić de verzekering gekregen 

dat er geen NAVO-luchtaanvallen meer worden uitgevoerd.’ (Theo Koelé, Trouw, 23 juni 

1995).  

 

Deze anonieme bronnen verklaren dat er tijdens de onderhandelingsgesprekken tussen 

generaal Janvier en de Bosnisch-Servische generaal Mladic sprake is geweest van een deal 

tussen de beide heren. De VN zou in ruil voor de vrijlating van de gegijzelde VN-soldaten 

afzien van verdere luchtaanvallen. In een verslag van de ontmoeting op 7 juni 1995 tussen de 

generaals Mladic en Janvier wordt hier ook melding van gemaakt. Dit verslag is pas twee 

weken later, op herhaaldelijk aandringen van Kofi Anan, toenmalig hoofd van de 
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Peacekeeping-missies van de VN, naar het VN-hoofdkwartier in New York verzonden. De 

deal, die tot op heden hardnekkig wordt ontkend door alle politiek verantwoordelijke 

hoofdrolspelers, staat zwart op wit in dit verslag. De meest gehoorde lezing is dat de 

Bosnisch-Servische delegatie deze deal inderdaad heeft voorgesteld, maar dat generaal 

Janvier een dergelijke overeenkomst nooit ondertekend heeft.  

 

NRC Handelsblad-redacteur Alfred van Cleef komt op de opiniepagina van zijn krant enkele 

dagen later op dit gerucht terug. Na ‘zomaar een greep uit de moordaaanvallen op 

ongewapende inwoners van Sarajevo die de Bosnische Serven de afgelopen dagen hebben 

uitgevoerd’ en na vastgesteld te hebben dat waarnemers de granaatinslagen en doden tellen en 

dat niemand ingrijpt, schrijft Van Cleef:  
‘Het is nooit officieel bevestigd, maar de Bosnische Serviërs kregen opnieuw wat ze wilden: 

ditmaal de belofte dat er geen nieuwe luchtaanvallen zouden komen als ze de gijzelaars 

ongedeerd zouden vrijlaten. Over de honderden tanks en de artillerie die de Serviërs inmiddels 

uit de VN-depots hadden geroofd geen woord. “Een duidelijk geval van wapens in ruil voor 

gijzelaars”, stelde de voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George 

Schultz vorige week onomwonden. Het bewijs van deze zoveelste concessie aan de Bosnische 

Serviërs is al geleverd door generaal Bernard Janvier, commandant van de VN-troepen in 

voormalig Joegoslavië. Na een schending van het vliegverbod boven Bosnië door twee 

Servische toestellen vroeg de NAVO vorige week om toestemming voor een nieuwe 

luchtaanval. Janvier weigerde.’ 

 

In de visie van Van Cleef is de rolverdeling glashelder:  
‘Iedereen die de strijd in Bosnië de afgelopen jaren onbevoordeeld heeft gevolgd weet wie in 

deze oorlog de agressors zijn – het Bosnisch-Servische leger en hun meesters in Belgrado – en 

wie de slachtoffers – de bevolking van het deel van Bosnië dat in handen is van de Bosnische 

regering. Dat voelt ongemakkelijk. Steeds vaker – ook in deze krant – worden daarom alle 

mogelijke argumenten aangevoerd die moeten aantonen dat alle partijen in Bosnië even 

schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. (...) Sommigen beweren zelfs dat er een 

“Balkan-mens” zou zijn: een wraakzuchtig, bloeddorstig wezen dat al eeuwenlang zijn 

medemens uitmoordt. (...) In feite weten alle betrokkenen dat deze oorlog in het hart van 

Europa nooit door middel van onderhandelingen zal worden opgelost. Het hoofd geheel 

afwenden zou te banaal zijn en onacceptabel voor de publieke opinie. (…) Angstvallig 

probeert de wereldgemeenschap door onpartijdig te blijven niet meegesleurd te worden in de 

Bosnische oorlog. Dat is in meerdere opzichten een cruciale fout. Niet alleen omdat er van 

neutraliteit geen sprake mag zijn als het gaat om een oorlog tussen genocideplegers en de 
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inwoners van een multi-etnische staat die daarvan het slachtoffer zijn, om een oorlog waarbij 

de ene partij – het Bosnische leger – man-tegen-mangevechten levert en vijandelijke 

stellingen aanvalt, terwijl de andere partij – de Bosnische Serviërs – door middel van 

sluipschutters kinderen en bejaarden overhoopschiet en doelbewust woonwijken onder vuur 

neemt. Op een neutrale wijze de vrede handhaven is ook een illusie als er geen vrede is om te 

handhaven. Zelfs het – onder druk – al door de Bosnische regering aanvaarde vredesplan van 

de internationale contactgroep behelst de mogelijkheid voor de Bosnische Serviërs een eigen 

staat te vormen in confederatie met Servië. Dat is op zichzelf al een legitimering van 

genocide. Er rest maar één oplossing: de internationale gemeenschap moet – om humane en 

om militaire redenen – partij kiezen, openlijk en ondubbelzinnig (...) Het Bosnische 

regeringsleger dient steun te krijgen van de NAVO, door middel van gerichte luchtaanvallen 

op de Servische stellingen en door het zenden van een grote troepenmacht van minimaal 

honderdduizend man. Alleen op die manier kan de NAVO haar geloofwaardigheid behouden, 

alleen op die manier kan de internationale gemeenschap duidelijk maken dat ook na 1945 in 

Europa de terreur niet zal overwinnen/. (Alfred van Cleef, NRC Handelsblad, 29 juni 1995). 

 

Van Cleefs opvatting over de rolverdeling in voormalig Joegoslavië is bepaald niet nieuw. 

Vanaf augustus 1992 is in de onderzochte dagbladen het standpunt ‘Bosnische Serven zijn de 

agressor, de Moslims het slachtoffer’ met grote regelmaat uitgedragen. Met grote regelmaat, 

maar nooit zonder tegenspraak. In elk van de onderzochte dagbladen is ook in berichtgeving, 

analyses en (hoofd)redactionele commentaren geschreven en betoogd dat alle betrokken 

partijen in voormalig Joegoslavië zich schuldig maken aan gruweldaden. Soms met, soms 

zonder de toevoeging ‘het meest van allen maken de Bosnische Serven zich schuldig aan 

dergelijke oorlogsmisdaden’. De discussie over dit punt is politiek relevant vanwege het feit 

dat er een directe relatie bestaat met de discussie over de vraag of met militaire middelen 

vrede in voormalig Joegoslavië afgedwongen moet en/of kan worden (peace enforcing). Kort 

gezegdkomt het erop neer dat wie vast overtuigd is van het good guys, bad guys-schema van 

Moslims als slachtoffer en (Bosnische) Serven als agressor, doorgaans pleit voor afdwingen 

van vrede met militaire middelen. Wie afdingt op dit good guys, bad guys-schema en betoogt 

dat het conflict aanzienlijk ingewikkelder ligt dan met dit schema gesuggereerd wordt, pleit 

doorgaans voor voortzetten van de peacekeeping-missie van de VN. Dat patroon is al vanaf 

augustus 1992 in de onderzochte dagbladen herkenbaar, en eind juni 1995 is in die situatie 

niets veranderd. Enkele dagen na Van Cleefs oproep aan het Westen om de Bosnische Serven 

de oorlog te verklaren, verschijnen in de Volkskrant en Trouw de betogen waarin wordt 

uitgelegd dat harder militair optreden de slechtst denkbare oplossing is. In de Volkskrant 
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verschijnt een stuk van Arnold Jansen op de Haar, schrijver en voormalig commandant van de 

Alfa-compagnie van Dutchbat. Hij betoogt dat de berichtgeving over de burgeroorlog in het 

voormalige Joegoslavië tot simplificatie van het conflict leidt. In zijn visie is het inderdaad zo 

dat de Bosnische Serven de grootste agressors zijn maar daarmee is niet alles gezegd. Alle 

partijen in het confllict, zo betoogt Jansen op de Haar, hebben boter op hun hoofd en willen 

de VN betrekken in het conflict. De Kroaten zagen de VN als een middel om het verloren 

terrein in de Krajina te heroveren. Toen de VN zich daar niet voor bleek te lenen, begonnen 

ze de VN op alle mogelijke manieren te dwarsbomen en te treiteren. De Bosniërs blokkeerden 

in september 1993 de aanvaarding van het Owen/Stoltenberg-plan, ervan uitgaande dat ze op 

het slagveld voordeel kunnen behalen. Ze schakelen de internationale media in voor hun 

eigen zaak, waarbij dubieuze beschietingen, volgens getuigen uitgevoerd door de eigen 

manschappen, de wereld alert moeten houden op het meedogenloze geweld van de Bosnische 

Serven tegen de Bosnische bevolking. De Bosnische Serven ten slotte zijn het meest agressief 

en proberen iedere mogelijkheid van pottenkijkers tegen te gaan.  

‘De oorlog in Bosnië is geen uitsluitend religieus of etnisch conflict, maar vooral een oorlog 

tussen historische identiteiten waarbij veel andere aspecten zoals het economische belang ook 

een grote rol spelen. Al naar gelang zijn loyaliteit heeft men het veeleer over Turken, Cetniks 

en Ustasja’s dan over Moslims, Serviërs en Kroaten.’ 

 

Jansen op de Haar wijst verder op de economische kanten van de oorlog: voor dollars of 

marken is vrijwel alles te koop, volgens sommige geruchten zelfs weeskinderen. En door de 

UNHCR in Srebrenica afgeleverde goederen blijken enige tijd later op de markt in Tuzla 

verhandeld te worden. Tussen beide Moslim-enclaves ligt een gebied dat volledig beheerst 

wordt door de Bosnische Serven. Kortom: de werkelijkheid is vele malen ingewikkelder dan 

een eenvoudig good guys, bad guys-schema suggereert. Jansen op de Haar betoogt dat er 

ondanks alles meer dan genoeg reden is voor voortgezette aanwezigheid van de VN-

vredesmacht in Bosnië. De discussie moet zijns inzien gaan over de vraag hoe de VN-troepen 

hun huidige taken beter kunnen uitvoeren, niet over ‘vertrekken of blijven’.   

‘Versterking van de blauwhelmen met zwaardere wapens is een goede zaak omdat 

commandanten te velde dan niet gelijk om het zeer zware wapen van luchtsteun hoeven te 

verzoeken wanneer zij zelf worden aangevallen. (...) Voor alles dient het om de tafel krijgen 

en houden van de strijdende partijen de hoogste prioriteit van de VN te blijven. Ik pleit dus 

voor een min of meer doorgaan op de huidige weg, “doormodderen” zoals Bolkestein dat 

noemt, want alle andere opties leiden tot een dramatisch scenario. Daarom zou de politieke 

discussie zich op dit moment moeten richten op een duidelijker mandaat ten aanzien van de 
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veilige gebieden, een versterking van de blauwhelmen met zwaardere wapens en een meer 

effectieve VN-organisatie ter plekke. Slechts als de veiligheid van de VN-militairen op grote 

schaal gevaar loopt, wordt het tijd UNPROFOR terug te trekken. Tot dat moment moeten de 

VN-militairen voorlopig doorgaan met hun moeilijke, moedige en zeer nuttige taak.’ (Arnold 

Jansen op de Haar, de Volkskrant, 1 juli 1995) 

 

Joep Creyghton en Hans Feddema laten dit keer in NRC Handelsblad van zich horen. 

Opnieuw pleiten zij voor continuering van de VN-missie in Bosnië en tegen harder militair 

optreden:  
‘De aanwezigheid van ongewapende waarnemers en lichtbewapende vredestroepen, met in 

hun kielzog de internationale pers en televisie, heeft het isolement van de burgerslachtoffers 

doorbroken en wellicht een slachting van nog veel grotere omvang voorkomen. De 

indamming van het geweld ten gevolge van hun aanwezigheid schept de mogelijkheid voor 

onderhandelingen tussen de diverse etnische groepen. (...) Kortom, de vredesoperaties in de 

zin van peacekeeping moeten doorgaan. Ook de Nederlandse blauwhelmen mogen niet 

worden teruggetrokken.’ (Joep Creyghton en Hans Feddema, NRC Handelsblad, 4 juli 1995). 

 

7.4 Oprichting van de snelle reactiemacht en de Nederlandse deelname daaraan 

 

Ook binnen de Nederlandse politiek spelen de ontwikkelingen in Bosnië een belangrijke rol. 

Kort na het ontstaan van de gijzelaarscrisis overlegt de Tweede Kamer met de bewindslieden 

Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve (Defensie) over een eventuele versterking 

van de VN-vredesmacht. Trouw bespeurt voor het eerst in jaren sporen van onzekerheid en 

twijfel over een versterking van de vaderlandse bijdrage aan het vredesleger (‘Kamer is voor 

het eerst aarzelend over Bosnië’, Trouw, 1 juni 1995). De Kamer mag wat aarzelend zijn, 

afwijzend is de opstelling niet. Want uiteindelijk lijkt het erop dat een meerderheid in de 

Kamer wel voelt voor versterking van (de Nederlandse inbreng in) de VN-vredesmacht. In 

het (hoofd)redactionele commentaar van NRC Handelsblad klinkt onbegrip door over deze 

houding. De krant vindt dat voor de kennelijke bereidheid van Nederland om opnieuw 

troepen te leveren geen goede gronden aanwezig zijn. Dat minister Voorhoeve nadrukkelijk 

onderstreept dat iedere versterking vanuit Nederland geplaatst zal worden binnen het 

geldende UNPROFOR-concept, is een teken van voorzichtigheid dat niet misstaat. Maar het 

is eerder een argument voor een pas-op-de-plaats dan voor het beschikbaar stellen van extra 

troepen.  
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‘De feitelijk machteloze en afhankelijke toestand waarin de Nederlandse blauwhelmen in 

Srebrenica nu al wekenlang verkeren, vormt bepaald geen stimulans om aan uitbreiding van 

de Nederlandse aanwezigheid te denken. De enige reden die daarvoor onder de gegeven 

omstandigheden nog kan worden bedacht, is de wens om internationaal mee te tellen – en 

zelfs die reden blijkt zwak. (...) Nu het zo onduidelijk is welke koers de internationale 

gemeenschap met betrekking tot Bosnië zal volgen – de Veiligheidsraad neemt er de tijd voor 

– is er alle reden voor een pas-op-de-plaats waar het gaat om het ter beschikking stellen van 

meer mankracht. Nederland kan gezien zijn bijdrage tot nu toe overigens iedereen recht in de 

ogen zien.’ (‘Versterkingen’, NRC Handelsblad, 1 juni 1995).  
 

Buiten de Kamer blijft de eventuele uitbreiding van de Nederlandse bijdrage overigens ook 

niet onbesproken. Luitenant-generaal Couzy laat via de media weten weinig te zien in het 

kabinetsvoornemen meer troepen naar Bosnië te sturen: het mandaat en de taakomschrijving 

van de extra manschappen zijn allerminst duidelijk:  
‘Voor het NOS-journaal waarschuwde hij er gisteren voor dat de VN-troepen partij in het 

conflict worden. Couzy: “Als je gaat vechten, word je partij. Zo wordt de VN ook door de 

Serviërs beschouwd en dan is het eind zoek.” (…) In het programma NOVA kritiseerde de 

generaal gisteren later op de avond vanuit Zagreb de extra troepenzendingen van de Britten. 

“Als je toch niet weet wat je daarmee gaat doen, wat voor taken je wilt laten uitvoeren, dan 

vind ik het iets te voorbarig om troepen te zenden. Misschien heb je straks wel andersoortige 

troepen nodig”, aldus Couzy.’ (‘Couzy botst weer met ministers’, NRC Handelsblad, 2 juni 

1995).  

 

Zijn uitlatingen brengen aanzienlijk minder commotie teweeg dan vergelijkbare uitspraken 

die hij in 1993 deed. De dagbladen maken wel melding van Couzy’s opvattingen, maar het 

blijft dit keer bij korte berichten, beschouwingen over rol en positie van de bevelhebber en 

over zijn verhouding met de minister van Defensie blijven achterwege. Premier Kok kapittelt 

de generaal nog een keer en daarmee is de kous af:  

‘“Couzy is een generaal die moet doen wat de politiek beslist. Minister Voorhoeve is de 

politiek verantwoordelijke minister en het is vervelend en voorbarig als Couzy hem voor de 

voeten gaat lopen. Ik zou zeggen “schoenmaker, blijf bij je leest””, aldus Kok gisteren na 

afloop van de ministerraad.’ (‘Kok geeft generaal Couzy veeg uit de pan’, De Telegraaf, 3 

juni 1995).  

  

In een interview in de Volkskrant licht minister Voorhoeve de Nederlandse positie toe. Hij 

gaat ervan uit dat de huidige crisis het begin is van een doorbraak naar vrede en niet van een 
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onbeheersbare escalatie van het conflict. In zijn opvatting is er geen ander alternatief dan op 

een verstandige manier werken aan een versterking van de VN-vredesmacht, ‘inpakken en 

wegwezen’ wijst hij resoluut van de hand. Dat zou leiden tot tienduizenden slachtoffers onder 

de Bosnische bevolking en de VN elke geloofwaardigheid in hun centrale taak, het 

handhaven van vrede, kosten. De VN zou even belachelijk kunnen worden als destijds de 

Volkenbond.  

Voorhoeve denkt dat de kansen op vrede in Joegoslavië groeien. Hij baseert zijn 

optimistische verwachting op de verschuivende krachtsverhouding tussen de (Bosnische) 

Serven en de Bosnische strijdkrachten: de Bosnische Serven raken hun greep op de militaire 

situatie steeds meer kwijt, worden oorlogsmoe en raken gedemotiveerd, de Bosnische 

strijdkrachten worden juist sterker en zijn bovendien sterk gemotiveerd: 
‘De logica van de situatie lijkt mij dat vlak voordat de herfst invalt de regering Izetbegović 

een aantal grote offensieven start. Om feiten te scheppen voor de winter begint. (...) Als de 

Serviërs aan de verliezende en de Bosniërs aan de winnende hand zijn, is het moment 

gekomen om zaken te doen. Dan moeten de diplomaten en politici toeslaan en het vredesplan 

van eind 1993 van stal halen.’  

 

De minister toont zich verder voorstander van het versterken van de VN-missie in Bosnië in 

de vorm van een Rapid Reaction Force, inclusief het leveren van een extra bijdrage aan die 

missie door Nederland.  
‘Zijn argumenten heeft hij klaar. Als de taken en commandolijnen van de Rapid Reaction 

Force helder zijn, als ze passen in het huidige VN-mandaat, als de extra troepen de 

kwetsbaarheid van de blauwhelmen verminderen, Nederland een kleine bijdrage levert en 

daardoor mag meepraten, dan zal menigeen in de Kamer zeggen: “Dat moesten we maar 

doen”. (...) Mijn advies is: “de opstelling zo sterk kiezen dat de Serviërs deze troepen niet 

gaan uitdagen.” (…) “Misschien moet op bepaalde punten worden gevochten. De Fransen 

toonden te willen vechten toen een brug die in hun handen was, door de Serviërs werd 

veroverd. Dat betekent dat de VN hun mandaat uitvoeren, niet dat zij een oorlogsvoerende 

partij worden.”’ (Ewoud Nysingh en Hella Rottenberg, de Volkskrant, 3 juni 1995). 

 

In het pinksterweekend van 4 en 5 juni 1995 komen vijftien ministers van Defensie van de 

EU en de NAVO in Parijs bijeen om ‘versterking van de VN-vredesmacht’ te concretiseren. 

Engeland en Frankrijk hebben al troepen aangeboden voor een Rapid Reaction Force en ook 

Nederland overweegt een bescheiden bijdrage aan een dergelijke macht te leveren. Maar een 

groot aantal vragen rond zo’n RRF is nog niet beantwoord. Taken, bewapening, 
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commandostructuur en de verhouding tot het geldende UNPROFOR-mandaat moeten nog 

verder uitgewerkt worden. Op dinsdag 6 juni melden alle kranten dat het overleg in Parijs 

geleid heeft tot de daadwerkelijke oprichting van een snelle interventiemacht. De nieuwe 

troepen, zo berichten de dagbladen, zijn niet bedoeld om te vechten, maar om de 

kwetsbaarheid van de blauwhelmen te verminderen. Ze komen onder bevel van de VN-

commandanten in voormalig Joegoslavië (‘Tienduizend man naar Bosnië’, de Volkskrant, 6 

juni 1995; ‘Nieuwe troepen “niet bedoeld om te vechten”’, Trouw, 6 juni 1995; ‘Snelle 

reactiemacht moet blauwhelmen gaan helpen’, NRC Handelsblad, 6 juni 1995). De 

berichtgeving in De Telegraaf beperkt zich tot twee korte alinea’s in een groter verhaal over 

aanvallen van de Bosnische Serven op Nederlandse blauwhelmen (‘Aanval op onze jongens’, 

De Telegraaf, 6 juni 1995).  

 

Woordvoerders van de vier grote fracties in de Tweede Kamer hebben veel vragen (wat is nu 

precies de taakopdracht van de snelle interventiemacht, onder wiens bevel komen de 170 

Nederlandse mariniers, in welk gebied worden ze ingezet?) en willen dus snel opheldering 

van minister Voorhoeve. Hun eerste politieke reacties lopen uiteen van voorzichtige 

instemming tot aanhoudende aarzeling (zie box 7.3) 

 
Box 7.3 Eerste politieke reacties op besluit tot oprichting en Nederlandse deelname aan snelle interventiemacht 

Politieke 
actor 

Reactie op oprichten snelle reactiemacht en Nederlandse deelname daaraan 

Valk, 
PvdA 

Sturen van Nederlandse compagnie (170 man) en radargroep (20 man) ‘niet 
onbespreekbaar’. ‘Het is in ieder geval een goed signaal naar Bosnië dat de VN hun taak 
serieus nemen.’ De politiek zal de besluitvorming niet traineren, belooft Valk, maar een 
goede afweging kost tijd. ‘Ik heb ook de verantwoordelijkheid over Nederlandse levens van 
manschappen die nog uitgezonden moeten worden.’ 

Blaauw, 
VVD 

Verklaart zich tegen ‘meer van hetzelfde’. ‘Wij voelen niets voor doormodderen. (...) Ik heb 
in de fractie al geruime tijd gezegd: wij moeten meer doen en duidelijker zijn. Dan heeft 
Voorhoeve mijn steun’, aldus Blaauw. ‘Belangrijk is of je straks Sarajevo in kan komen en 
Srebrenica kan bevoorraden’  

De Hoop 
Scheffer, 
CDA 

‘Wat te doen, zoals zaterdagmorgen, toen twee Nederlandse manschappen zwaargewond 
raakten bij gevechten met Bosnische Serviërs. Terugvechten met zwaardere wapens? Ik ben 
bang dat wij in een schemergebied raken tussen vredesbewaking en het afdwingen van 
vrede.’ 

Hoekema, 
D66 

Zegt ‘in beginsel positief’ te staan tegenover de toezeggingen van Voorhoeve in Parijs. ‘Het 
moeten blauwhelmen zijn, de commandostructuur moet helder worden, en het mandaat van 
de troepen moet helder en uitvoerbaar zijn.’ 

Bron: ‘Kamer wil opheldering over VN-macht Bosnië’, Trouw, 6 juni 1995; zie ook: ‘VVD zet bedenkingen 
over sturen extra troepen Bosnië overboord’, de Volkskrant, 6 juni 1995; ‘Kamer wil uitleg Voorhoeve over 
sturen mariniers’, NRC Handelsblad, 6 juni 1995.  
 

In de (hoofd)redactionele commentaren op het besluit van Nederland om een bijdrage te 

leveren aan de snelle interventiemacht, overheerst instemming. Alle mogelijke reserves over 
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de onduidelijkheid van taak en mandaat van de snelle interventiemacht daargelaten, ‘is het toe 

te juichen dat Nederland aan de opbouw van die speciale troepenmacht voor Bosnië, hoe 

bescheiden ook in militaire zin, een bijdrage levert’, oordeelt Trouw (‘Meer blauwhelmen’, 

Trouw, 9 juni 1995). ‘Een moedig besluit’ – zo typeert de Volkskrant de bereidheid van 

Engeland, Frankrijk en Nederland om een snelle interventiemacht op de been te brengen. Ook 

hier veel slagen om de arm rond de onduidelijkheid van taak en mandaat. Maar ondanks die 

reserves heeft de krant duidelijk waardering voor de toezegging van Nederland:  
‘Het valt te prijzen dat ook Nederland heeft besloten op bescheiden schaal mee te doen aan de 

interventiemacht. Doordat Den Haag nooit machtspolitieke ambities op de Balkan heeft gehad 

en daar niet van kanonneerbootpolitiek kan worden verdacht, kan het bijdragen aan het 

overwinnen van de aarzelingen binnen de internationale gemeenschap.’ (‘Moedig besluit’, de 

Volkskrant, 6 juni 1995).  

 

De toonzetting in NRC Handelsblad is duidelijk afwijkend. Het overgrote deel van het 

(hoofd)redactionele commentaar is gewijd aan de scherp afwijzende Russische reactie op het 

besluit over een snelle interventiemacht. Over de Nederlandse toezegging merkt de krant op: 

‘De Nederlandse bijdrage aan de interventiemacht heeft sterk het karakter van een 

symbolische verzekering voor het geval dat Nederlandse blauwhelmen uit de nesten moeten 

worden gehaald. De partners hadden Den Haag vermoedelijk weinig keus gelaten. ’ 

(Kozyrevs commentaar, NRC Handelsblad 6 juni 1995).  

 

Peter Michielsen en Robert van de Roer typeren de oprichting van de snelle interventiemacht 

in een nieuwsanalyse als ‘zelfhulp van het Westen’. Ze achten de oprichting van een snelle 

interventiemacht bedoeld om benarde blauwhelmen te hulp te schieten, ‘hoogst riskant’: de 

Bosnisch-Servische leiding vormt een hoogst onberekenbare factor in het geheel, 

commandanten te velde kunnen de snelle reactiemacht makkelijk in gevechten betrekken. In 

dat geval is de neutraliteit van de VN-macht snel verleden tijd en is de dreiging van een snelle 

escalatie van het conflict levensgroot. Al met al tonen ze zich nogal sceptisch over de kans op 

succes: 

‘Zoveel daadkracht heeft het Westen na jaren van weifelen en terugdeinzen nog niet laten zien 

in Bosnië en omstreken. De maatregel is geworteld in haast en wanhoop, door de toenemende 

beschietingen en gijzelingen van VN-blauwhelmen. En het is de vraag of een dergelijke 

noodsituatie ruimte laat voor het doordenken van alle risico’s die aan zo’n interventiemacht 

kleven. Aan de andere kant: heeft het Westen een alternatief nu het zich min of meer in de 

eigen voet heeft geschoten met de laatste NAVO-bombardementen en de meteen 
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daaropvolgende gijzelingen? (…) Het fundamentele probleem van de inzet van militairen in 

Bosnië – de keus tussen peacekeeping en peace enforcing (het opleggen van vrede) die de 

achilleshiel van de inzet van de blauwhelmen is geworden – heeft de internationale 

gemeenschap nog steeds niet opgelost. (...) De internationale gemeenschap bouwt daarom 

haar militaire potentieel tegen wil en dank op: het Westen wil niks in Bosnië, en omdat het 

niks wil en zijn blauwhelmen gevaar heeft laten lopen, moet het er nu morrend en 

noodgedwongen met veel zwaardere middelen naar toe dan iedereen lief is. (...) Wie zich 

bedenkt dat de internationale diplomatie jarenlang niet heeft willen kiezen tussen vechten of 

vertrekken op de Balkan, kan nu vaststellen dat het Westen vanzelf in de richting van ‘een 

beetje vechten’ gezogen wordt. Het is een lapmiddel voor een al jaren omstreden missie, maar 

vooral ook een extreme vorm van zelfhulp.’ (Peter Michielsen en Robert van de Roer, NRC 

Handelsblad, 6 juni 1995). 

 

Enkele later dagen berichten de kranten dat de Kamer akkoord is gegaan met de uitzending 

van 170 militairen extra naar Bosnië. Alleen de Socialistische Partij is tegen de uitzending, ze 

vindt het risico van deelname te hoog.   

 

7.5 Kritiek op rol van Nederland: Lord Owen blikt terug  

 

In een interview met Peter Michielsen en Robert van de Roer kijkt Lord Owen – 1 juni 1995 

teruggetreden als bemiddelaar van de EU in voormalig Joegoslavië – terug op zijn rol in het 

conflict. Hij haalt fel uit naar Nederland, dat in zijn visie een belangrijke rol gespeeld heeft in 

het stranden van het Vance/Owen-plan in 1993: 

Het Vance-Owenplan is gehekeld omdat het de etnische zuiveringen van de Bosnische 

Serviërs legaliseerde. 

‘Absolute onzin’ 

.... kunt u die kritiek begrijpen? 

‘Het was een absoluut schandelijke episode, vooral in Nederland, dat een grote reputatie heeft 

op het gebied van de mensenrechten. Ik hoop dat de mensen hier inzien hoe emoties – rauwe 

emoties – zowel de buitenlandse politiek van hun land als de media hebben geleid. Ik hoop 

echt dat uw land dat heel serieus heronderzoekt. U hebt heel grote problemen opgeworpen 

voor het Vance-Owenplan. Nederland was hèt EU-land dat er tegen tekeer ging. Het 

beïnvloedde sommige houdingen van de nieuwe regering-Clinton. Nederland speelde een 

belangrijke rol bij het torpederen van het Vance-Owenplan. Dat moet het onder ogen zien, 

omdat dat standpunt was gebaseerd op onwetendheid en onwerkelijk moralisme. (...) Als er 

één land in Europa voor het Vance-Owenplan had moeten opkomen was het Nederland wel.’  
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Maar had de kritiek inhoud? 

‘Als de militaire optie uitgesloten was – en come on, de Nederlandse regering heeft ook nooit 

willen vechten, konden we niets anders doen dan onderhandelen.’ (Peter Michielsen en Robert 

van de Roer, NRC Handelsblad, 10 juni 1995).  

 

In een (hoofd)redactioneel commentaar plaatst NRC Handelsblad enkele relativerende 

kanttekeningen bij Owens uithaal naar de Nederlandse opstelling ten aanzien van het Vance-

Owenplan. Niet Nederland maar de Bosnische Serven hebben het plan om zeep geholpen: het 

vertoonde in diplomatieke zin een ernstig mankement, het voldeed namelijk niet aan de eisen 

van de sterkste tegenspeler, aldus het commentaar. Owen heeft, aldus de krant, wel gelijk als 

hij stelt dat geen van de landen ‘wilde vechten’, met als gevolg dat de onderhandelaars vanuit 

een positie van zwakte moesten opereren.  

‘Het is vervolgens begrijpelijk dat iemand die zijn eigen plan zag als ‘de laatste mogelijkheid 

om Bosnië weer aan elkaar te plakken’, weinig goede woorden overheeft voor opdrachtgevers 

die hem daarvoor hebben gekapitteld zonder er consequenties aan te verbinden. Maar of 

iedereen die er anders over heeft gedacht dan Owen onwetendheid en moralisme mag worden 

verweten, is de vraag. Een tikkeltje (Britse) zelfingenomendheid kan deze bemiddelaar niet 

worden ontzegd.’ (‘Nederland in sleutelrol’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995).  

 

Lord Owen is niet de enige die Nederland ‘onwetendheid en moralisme’ verwijt. Generaal-

majoor b.d. Van Vuren gebruikt een week later vergelijkbare kwalificaties in een betoog op 

de opiniepagina van NRC Handelsblad. Hij stelt dat Den Haag zijn militairen in de steek laat:  
‘In het gidsland Nederland is de politiek meer geïnteresseerd in hoe de wereld eruit zou 

moeten zien dan in hoe de wereld feitelijk is,’  

zo typeert de generaal de Nederlandse opstelling in de periode na de Koude Oorlog. 

Nederland heeft de ‘nieuwe wereldorde’ omarmd en haar leger omgebouwd om deze nieuwe 

orde te bewerkstelligen, te beginnen in het eigen Europa.  
‘Het wereldvreemde, idealistische en onrealistische beleid van Nederland staat haaks op de 

haar werkelijkheid die meer op een jungle lijkt. Nederlandse militairen worden naar Bosnië 

gestuurd om een politiek fata morgana na te jagen. Dat daarbij doden en gewonden vallen – in 

het Haagse jargon eerst als “aanvaardbaar risico” aangeduid en nu “verantwoord risico” 

geheten – moeten zij maar op de koop toenemen.’ 
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Van Vuren is voorstander van opheffing van het wapenembargo tegen de Moslims, zoals ook 

bepleit door het Amerikaanse Congres. Hierbij moet echter wel toezicht worden gehouden op 

de voortgang van de oorlog om te zorgen dat deze niet escaleert in een totale Balkan-oorlog. 
‘Met het reguleren van de hulp en desnoods met ingrijpen vanuit de lucht moet zeker worden 

gesteld dat de Moslims hun legitieme oorlogsdoelen bereiken en niet méér. Dat moet van 

tevoren voor alle partijen glashelder duidelijk zijn. Velen zullen deze benadering als 

inhumaan en machiavellistisch afwijzen. Maar wanneer die lijn drie jaar geleden was gevolgd, 

zou Joegoslavië nu waarschijnlijk uit het nieuws zijn. En wat is eigenlijk humaan: een korte 

oorlog of een eindeloos conflict waarvoor de VN de catering verzorgen?’ (Van Vuren, NRC 

Handelsblad, 17 juni 1995).  

 

7.6 Bolkestein en het ‘doormodderen’ in Bosnië 

 

‘Bolkestein voor terugtrekking VN’ers’, kopt De Telegraaf maandag 19 juni 1995 op pagina 

drie. Volgens het bericht heeft Bolkestein opgeroepen om zo snel mogelijk alle Nederlandse 

blauwhelmen terug te trekken uit voormalig Joegoslavië (de bewoordingen in de andere 

kranten zijn (aanzienlijk) genuanceerder). De reacties – het overgrote deel van het artikel in 

De Telegraaf bevat reacties van politici op Bolkesteins ‘oproep’ – zijn stuk voor stuk 

afwijzend, inclusief die van minister van Defensie en partijgenoot Voorhoeve. In NRC 

Handelsblad zegt Voorhoeve dat de Nederlandse militairen in Bosnië een hele constructieve 

rol spelen:  
‘Zij hebben recht op steun van het thuisfront, zeker onder de moeilijke omstandigheden, en 

het regeringsbeleid is om daarmee door te gaan. De VVD heeft ook herhaaldelijk gevraagd 

om een steviger opstelling van de VN en de vredesmacht. Daar zijn we mee bezig en ik 

begrijp ook van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat men dat van harte blijft steunen. (...) 

Ik durf de stelling te verdedigen, dat de VN-blauwhelmen tienduizenden mensenlevens 

hebben helpen redden. Dus het beeld dat soms wordt geschetst dat het allemaal hopeloos is en 

dat we net zo goed naar huis zouden kunnen gaan, is volstrekt fout.’ (NRC Handelsblad, 19 

juni 1995). 

 

Een dag later pleit VVD-Kamerlid Van den Doel op de opiniepagina van NRC Handelsblad 

eveneens voor heroverweging van Nederlandse deelname aan VN-vredesoperaties. Hij stelt 

dat Nederland lessen dient te trekken uit de gebeurtenissen in Bosnië en formuleert vijf 

criteria waaraan in de toekomst deelname aan een VN-vredesmissie getoetst moet worden: 
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‘Allereerst dient de Nederlandse deelname aan vredesoperaties op het nationaal belang te zijn 

gebaseerd. (...) In de tweede plaats moet duidelijk zijn dat inzet van militaire middelen de 

politieke oplossing van het conflict ook daadwerkelijk naderbij brengt. (...) In de derde plaats 

dient een bijdrage vooraf in de tijd te worden begrensd. (...) In de vierde plaats dient er een 

breed nationaal draagvlak voor een militaire bijdrage te zijn. In de vijfde en laatste plaats 

behoort Nederland – wanneer het een substantiële bijdrage levert – betrokken te worden bij 

het politiek-militaire besluitvormingsproces tijdens de uitvoering van zo’n vredesoperatie. Dat 

geldt zowel de gremia binnen de VN als daar buiten.’ (Van den Doel, NRC Handelsblad, 20 

juni 1995).  

  

Eind juni debatteert de Tweede Kamer over Bolkesteins uitspraken dat Nederland alle 

blauwhelmen moet terugtrekken uit Bosnië. In een verslag schrijft Leonoor Meijer dat 

Bolkestein door Kamer en kabinet in de hoek gezet werd. Hem wordt ‘oppositioneel gedrag 

in het kabinet’ verweten alsook ‘dubbelhartigheid’ ten aanzien van de Nederlandse 

aanwezigheid in Bosnië. Gaandeweg wordt het debat emotioneler en komen verwijzingen 

naar de Tweede Wereldoorlog ter sprake. Wallage citerend schrijft Meijer:  
‘Ik ben de politiek ingegaan om een kleine bijdrage te leveren aan het tegengaan van het 

gevoel van absolute machteloosheid – de bijna onmogelijkheid om genocide tegen te houden 

– dat in de Tweede Wereldoorlog voor zeer velen is veroorzaakt. Dat is niet met de benen van 

de grond gaan. Dat is de kern van onze opdracht.’  

Waarop Bolkestein:  
‘De Tweede Wereldoorlog is in mijn politieke opstelling ook van buitengewoon grote invloed 

geweest. Ik heb die oorlog meegemaakt en ik kan me hem levendig herinneren. Dus de heer 

Wallage moet niet denken dat ik daaraan voorbij ga en hij moet niet denken dat ik wil dat 

Nederland niet zijn eerlijk aandeel levert aan het bestrijden van die genocide.’ 

 

In een (hoofd)redactioneel commentaar noemt Trouw Bolkesteins uitspraken ‘een slechte 

beurt’. Met instemming refereert de krant aan de woorden van minister Van Mierlo:  
‘Hij zei dat het beleid van de regering niet is gericht op een besluit dat wij zo snel mogelijk uit 

Bosnië weg moeten. Dat beleid is gericht op het stellen van de vraag wat verantwoord is. 

Daarmee sloeg hij de spijker op de kop en maakte hij tegelijk duidelijk dat een kwestie als 

deze zich niet leent voor provocaties, waarmee Bolkestein steeds weer poogt de aandacht te 

trekken.’ (‘Provocaties’, Trouw, 29 juni 1995).  
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7.7 Bosnië-moeheid 

 

NRC Handelsblad signaleert begin juli 1995 (opnieuw) tekenen van Bosnië-moeheid onder de 

Nederlandse bevolking. De zich alsmaar voortslepende oorlog, de complexiteit van het 

conflict, de constante stroom beelden van vluchtelingen en de onophoudelijke stroom 

berichten over vermoorde, onschuldige burgers maken dat burgers zich gaan afwenden. Dat 

geldt des te sterker als een oplossing voor het conflict in de verste verte niet te bespeuren valt, 

zoals in Bosnië het geval lijkt te zijn.  

‘Een steeds vaker op straat te horen geluid zegt: ik volg het niet meer. Het onderwerp is dan 

Bosnië. In hopeloosheid, uitzichtloosheid, doortraptheid en complexiteit valt het conflict 

inmiddels inderdaad amper te overtreffen. Waarom telkens weer die aandacht voor een 

frustratie-zonder-einde, terwijl elders het leven doorgaat? (...) Toch zorgt elk oplaaien van het 

vuur ook weer voor een volgende improvisatie in de sector: “doormodderen”.  

Fraai is het niet en de vraag is gerechtvaardigd wat de internationale vredesmacht daar nog te 

zoeken heeft. En of de risico’s die soldaten daar lopen nog in verhouding staan tot de bijdrage 

die men aan wapenstilstanden en vredeshandhaving kan leveren? Deze vraag valt niet helder 

te beantwoorden. Niemand weet wat de gevolgen zijn van een niemandsland midden in 

Europa waar alles geoorloofd is wat men elders in Europa onder een dun laagje vernis, 

genaamd beschaving, heeft weten te verstoppen. Derhalve is er vooralsnog geen alternatief 

voor het doormodderen, waarbij men hooguit moet opletten dat lasten en lusten enigszins 

redelijk worden verdeeld. En dus blijft het almaar Bosnië.’ (‘Bosnië-moeheid’, NRC 

Handelsblad, 4 juli 1995). 

 

Uit een onderzoek van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht (SMK) blijkt deze moeheid 

onder de Nederlanders ook te bestaan. ‘Inzet in Bosnië krijgt steeds minder steun’ en ‘Steun 

VN-missie neemt af’ (koppen in de Volkskrant en Trouw van 5 juli) spreken duidelijke taal. 

Uit de artikelen blijkt dat de steun voor Nederlandse deelname aan de vredesmacht afneemt. 

Eind 1993 spreekt 68 procent van de ondervraagden zich uit voor Nederlandse deelname, 

eind 1994 is dat gedaald tot 54 procent, begin juli 1995 tot 41 procent. Eenderde van de 

ondervraagden is voorstander van grootschalig militair ingrijpen, bijna de helft vindt de 

risico’s die daaraan verbonden zijn onaanvaardbaar (eind 1994: tien procent lager). Een 

magere 20 procent (een halfjaar geleden 30 procent) is van mening dat de huidige aanpak van 

de VN de meest zinnige is. Alles bij elkaar genomen wijzen de cijfers erop dat het publiek 

zich wat gaat afwenden van ‘Bosnië’: minder steun voor Nederlandse deelname aan 
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vredesmacht, minder steun voor aanpak VN, minder steun voor grootschalig militair 

ingrijpen, meer twijfel op alle punten.  

 

Een dag later refereert Hofland in zijn column (titel: ‘Goed of fout in de jaren ’90’) in NRC 

Handelsblad aan de uitkomsten van dit onderzoek. Hij vraagt zich af hoe de internationale 

gemeenschap zal reageren op een nieuw verschijnsel in het conflict, te weten hongerdoden in 

de Bosnische enclaves: 
‘Het zal interessant zijn te zien hoe de internationale gemeenschap reageert nadat ze de 

aanblik van concentratiekampen en bloedbaden met succes heeft doorstaan.’  

 

Veel vertrouwen in een krachtige reactie van het Westen heeft hij niet. Hij gaat ervan uit dat 

de vele tegengestelde belangen en de daarmee gepaard gaande complexiteit en 

onoverzichtelijkheid van het conflict, ertoe zullen leiden dat het Westen steeds meer afstand 

zal nemen van het conflict en dat de bereidheid tot daadwerkelijke interventie navenant zal 

afnemen:  
‘De mogelijkheid tot militaire interventie bestaat niet meer zoals door de gijzelaarscrisis is 

aangetoond. Het luchtruim, waar geen vliegtuigen van de belligerenten mogen komen, is 4000 

keer geschonden; de Bosnische Serviërs halen hun zware wapens uit de opslagplaatsen van de 

VN zoals een forens zijn auto uit de garage. In bereidheid tot interventie gelooft bijgevolg 

niemand meer. (…) Nadat de bereidheid tot interventie in Bosnië praktisch is uitgedoofd, 

verflauwen vanzelfsprekend ook de betrokkenheid en de belangstelling. Een onderzoek leert 

dat in het Nederlandse publiek de weerstand tegen de militaire aanwezigheid van eigen 

troepen in Bosnië groeit.’ (Hofland, NRC Handelsblad, 5 juli 1995). 

 

Op donderdag 6 juli publiceert NRC Handelsblad twee artikelen waarin gereageerd wordt op 

het betoog van redacteur Alfred van Cleef. Van Cleefs betoog mondde uit in een oproep aan 

het Westen om ondubbelzinnig partij te kiezen en wel voor de Bosnische regering: 

‘Het Bosnische regeringsleger dient steun te krijgen van de NAVO, door middel van gerichte 

luchtaanvallen op de Servische stellingen en door het zenden van een grote troepenmacht van 

minimaal honderduizend man. Alleen op die manier kan de internationale gemeenschap 

duidelijk maken dat ook na 1945 in Europa de terreur niet zal overwinnen.’ (Alfred van Cleef, 

NRC Handelsblad,29 juni 1995).  

 

Van Cleefs oproep om partij te kiezen en als consequentie daarvan over te gaan tot een 

grootscheepse militaire interventie, wordt zowel door brigade-generaal b.d. Tomasso als door 
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collega-redacteur Raymond van den Boogaard in niet mis te verstane bewoordingen naar de 

prullenbak verwezen. Tomasso, oud-commandant van het Nederlands VN-bataljon in 

Libanon, vindt Van Cleefs stelling dat de Serven de grootste misdadigers zijn, getuigen van 

naïviteit:  

‘Mochten de krijgskansen keren, dan staat wel vast dat de horror stories zich zullen 

voortzetten, doch de daders dragen dan een andere naam’,  

betoogt hij. En wat een grootscheepse militaire interventie betreft, zou Van Cleef eens wat 

beter moeten kijken naar de vele negatieve kanten die daaraan vastzitten. En bovendien: een 

oplossing van het conflict zal die niet brengen. In de eerste plaats al niet omdat het doel van 

een interventie onduidelijk is. Wie moet er precies worden aangepakt, moet er land worden 

bezet, moet Servië worden ingenomen? Vervolgens is een VN-legitimering van de actie niet 

te verwachten: Rusland zal daar in de Veiligheidsraad nooit aan meewerken en dus een veto 

uitspreken. Daar komt nog bij dat de VS niet bereid zijn om troepen te leveren voor een 

dergelijke interventie èn dat het politieke draagvlak in andere landen op zijn best broos is 

tegen de te verwachten doden die bij een interventie te betreuren zullen zijn:  
‘Verontrustend is, dat sommige mensen in hun overigens terechte afschuw van het Bosnië-

gebeuren, door een dergelijk artikel zullen blijven flirten met een militaire oplossing. Het zij 

nogmaals gezegd: die is er niet. De inzet van Blauwhelmen lijkt niet te werken; voor die van 

“groenhelmen” zijn de voorwaarden onvervulbaar.’ (Tomasso, NRC Handelsblad, 6 juli 

1995). 

  

Raymond van den Boogaard ziet al even weinig heil in een militaire interventie zoals door 

van Cleef bepleit.  
‘Van Cleefs argumentatie berust op een grove onderverdeling van de Bosnische maatschappij, 

of liever gezegd, de militair-politieke klasse in dat land, in schuldigen en onschuldigen, in 

bedrijvers van genocide en behoeders van de multiculturele samenleving. Welnu, over de 

schurkachtigheid van de Bosnisch-Servische voorlieden hoeft geen verschil van mening te 

bestaan, maar elk vertrouwen in de intenties en het democratisch gehalte van de partij die Van 

Cleef zou willen steunen, lijkt mij misplaatst. (...) Van de drie oorlogspartijen in Bosnië-

Herzegovina is de SDA zeker de meest geslotene, zo niet de meest enigmatische. En haar 

blazoen is geenszins onbevlekt. (...) Het streven naar vrede en daarna modernisering in 

Bosnië-Herzegovina zal ongetwijfeld een proces van lange adem zijn. Wellicht zal het niet 

mogelijk blijken te verhinderen dat de verwoestingen en moordpartijen nog jaren doorgaan. 

Maar alles lijkt beter dan de zelfzachtige emotionele bevrijding van onbesuisd partijkiezen en 
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meevechten in de Bosnische burgeroorlog. Zo’n voorstel is toch vooral een pleidooi voor 

culturele regressie in onze eigen streken.’ (Van den Boogaard, NRC Handelsblad, 6 juli 1995. 

 

Op de dag dat beide artikelen verschijnen, meldt NRC Handelsblad in een kort bericht op de 

voorpagina dat rond de Moslim-enclave Srebrenica zware gevechten zijn uitgebroken. Het 

verdere verloop van die gebeurtenissen wordt beschreven in hoofdstuk 9.  

 

7.8  Enkele conclusies 

 

7.8.1 De berichtgeving over interventie en deelname van Nederland  

• In de berichtgeving over ‘Bosnië’ komt in 1995 het oordeel van Nederlandse actoren over militaire 

interventie (term niet nader gespecificeerd) 33 keer naar voren. Het oordeel is per saldo licht 

afwijzend (-.09). Vergeleken met augustus 1992 en het jaar 1993 is dat een kleine 

aardverschuiving: augustus 1992: N = 90, +.83, heel 1993: N= 114, +.47; 

• Nederlandse actoren laten zich over het algemeen positief uit over de vredesmissie van de VN en 

zijn tegen het terugtrekken van de VN-troepen uit Bosnië. De Tweede Kamer staat hier neutraal 

tegenover (N=5, .00), de VVD is voor terugtrekking (vooral door toedoen van uitspraken van 

fractievoorzitter Bolkestein (N=29, +.62); 

• Regering, Tweede Kamer en politieke partijen tonen zich voorstander van een uitbreiding van de 

VN-troepenmacht. Per saldo staat men hier duidelijk positief tegenover (N=90, +.31). Alleen het 

CDA is tegen (N=3, -.83), evenals de krijgsmacht (N=11, -.95); 

• De inzet van de snelle reactiemacht kan rekenen op de steun van regering en Tweede Kamer. Ook 

de krijgsmacht toont zich voorstander (N=62, +.77), het CDA is tegen (N=2, -.50); 

• Per saldo zijn politieke actoren overigens wel wat minder uitgesproken in hun steun voor 

Nederlandse deelname dan in 1993 (1995: N=267, +.34; 1993: N=337, #); 

• Het CDA (N=17, -.35) en de VVD (N=39, -.42) zijn tegen een Nederlandse deelname. 

 

7.8.2 De discussie over interventie en deelname van Nederland in nieuwsanalyses,    

    (hoofd)redactionele commentaren en achtergrondartikelen 

 

Zoals eerder uiteengezet, hebben we de discussie over interventie en Nederlandse deelname 

daaraan, in kaart gebracht vanaf eind mei 1995, om precies te zijn vanaf de luchtaanvallen 

van de NAVO op 25 en 26 mei op enkele munitiedepots in de directe nabijheid van Pale. In 
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de voorafgaande maanden is in de dagbladen nauwelijks sprake van enige discussie rond dit 

thema, het legertje columnisten, deskundigen en andere opinievormers zag kennelijk 

onvoldoende aanleiding tot enigerlei debat over dit onderwerp. Prompt na de luchtaanvallen 

barst de discussie weer los en vullen ‘bevlogen moralisten’ en ‘verstandige realisten’ weer 

menige krantenkolom. Van een ‘herhaling van zetten’ is geen sprake, vergeleken met 1993 

zijn er wel degelijk andere overwegingen en accenten herkenbaar in het debat. ‘Actie van de 

geloofwaardigheid’, zo typeert redacteur Peter Michielsen de NAVO-luchtaanvallen 

uitgevoerd op verzoek van de VN. In die typering ligt de kern van het verschil met 1993: veel 

sterker dan in 1993 draait het debat in 1995 om de geloofwaardigheid van de VN. Met het 

gijzelen van honderden VN-medewerkers zijn de Bosnische Serven erin geslaagd om voor het 

oog van de hele wereld letterlijk en figuurlijk de volkomen machteloosheid van de VN bloot 

te legen. Hoe kan de VN een begin maken met het redden en herstellen van haar 

geloofwaardigheid, dat is voor columnisten en commentatoren de kernvraag. Het morele 

argument dat in 1993 zo duidelijk speelde (red de slachtoffers (Moslims) uit de klauwen van 

de agressors ((Bosnische) Serven) verdwijnt naar de achtergrond en wordt vervangen door 

een ander moreel argument, de geloofwaardigheid van de VN en daarmee de toekomst van de 

VN als belangrijk onderdeel van een internationale rechtsorde: delft de VN in Bosnië het 

onderspit tegen een partij die pure chantage als middel hanteert, dan ligt de weg naar totale 

anarchie en rechteloosheid open. De discussie tussen ‘realisten’ en ‘moralisten’ wordt 

onverminderd voortgezet, maar op een abstracter niveau, te weten dat van de betrekkingen 

tussen staten.  

 

Moralisten en realisten over geloofwaardigheid VN en interventie 

Wie de argumenten die in de discussie over interventie na de NAVO-luchtaanvallen in 

stelling gebracht worden, op een rij zet, ontkomt niet aan een aha-erlebnis: 15 maart 1995 

blijkt Alfred Pijpers de contouren van de discussie al geschetst te hebben in een bijdrage op 

de opiniepagina van NRC Handelsblad. Hij introduceert daarin de term ‘Sarajevo-complex’, 

daarmee doelend op de neiging onder diverse opinieleiders om het Westen moreel 

medeplichtig te achten aan de oorlogsverschrikkingen in Bosnië. Het ‘Sarajevo-complex’ is 

een nogal complex fenomeen en telt drie lagen:  

• medeplichtigheid  

het Westen heeft nooit daden willen stellen en heeft daardoor escalatie van het conflict in de hand 

gewerkt; 
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• holocaust 

de burgeroorlog is in en door media veelvuldig geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog 

(Servische agressie = agressie van Hitler-Duitsland, etnische zuiveringen = jodenvervolging, 

Omarska = Auschwitz), waardoor Westerse medeplichtigheid de macabere strekking gekregen 

heeft van schuld aan de tweede holocaust; 

• balkanisering Westen 

ondergang van Joegoslavië treft niet alleen de Balkan, maar het hele Westen, de balkanisering 

ginds leidt onherroepelijk tot balkanisering hier, wie nalaat het Kwaad bij de buren te bestrijden, 

zal door het Kwaad overweldigd worden.  

 

Het Sarajevo-complex is, aldus Pijpers, ten dele een ‘emotionele en morele constructie, dus 

daar valt moeilijk tegen te argumenteren’. Hij beschouwt het vooral als een uiting van 

diepgeworteld antiwesters (res)sentiment. In de dagen en weken na 26 mei zijn met name de 

eerste en derde laag van het Sarajevo-complex veelvuldig en duidelijk herkenbaar aanwezig 

in de nieuwsanalyses, hoofdredactionele commentaren en achtergrondartikelen. De tweede 

laag, verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, ontbreekt in deze weken.  

 
Box 7.4 Het morele en ‘realpolitieke’ argument in het debat over geloofwaardigheid VN en interventie in de 

dagbladen vanaf 26 mei tot en met 6 juli 1995  

Datum Auteurs Dagblad Context/doel morele argument 
2705 Hoofdredactie de Volkskrant Om geloofwaardigheid te redden dienen NAVO en VN de druk 

op de terroristische leiders in Pale op te voeren. Kans op succes 
is echter klein. 

2705 Hoofdredactie Trouw Crisis biedt VN de kans iets van haar geloofwaardigheid terug te 
winnen. Hard optreden kan/moet ervoor zorgen dat VN weer 
serieus genomen worden en de duivelskring van escalatie 
doorbroken wordt. Maar niemand weet hoe twee partijen die 
slechts oorlog willen te bewegen vrede te sluiten.  

2705 Hoofdredactie De Telegraaf Weglopen zou betekenen dat internationale gemeenschap zwicht 
voor terreur. Geloofwaardigheid van VN staat op het spel.  

2705 Hoofdredactie NRC 
Handelsblad 

VN heeft haar morele prestige en geloofwaardigheid verspeeld 
door jarenlang halfslachtig beleid. Slechts één uitweg kan men 
de bevolking van Bosnië nog bieden, een veilig heenkomen ver 
weg van de oorlog. 

2705 Veraart de Volkskrant Redacteur merkt op dat actiebereidheid groot lijkt. 
Geloofwaardigheid VN mag ook niet verder aangetast worden. 
Vraag is hoe lang de eensgezindheid stand houdt.  

2905 Hoofdredactie de Volkskrant Karadžić heeft VN formeel de oorlog verklaard en UNPROFOR 
zal partij moeten kiezen tegen geweld van Serven. 

3005 Hoofdredactie Trouw Om geloofwaardigheid te behouden mag de VN het onderspit 
niet delven in de crisis. Anders verzandt de wereld in een 
anarchie van elkaar bestrijdende volken. 

0206 Hoofdredactie de Volkskrant Voorstellen Boutros Ghali betekenen failliet van de VN-missie. 
Hergroeperen en versterken van troepen noodzakelijk om zo de 
Bosnische Serven af te schrikken. Alleen op deze manier kan de 
geloofwaardigheid van de VN worden hersteld. 
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0206 Hoofdredactie Trouw Om geloofwaardigheid te herstellen moeten de landen met één 
stem spreken. Nu is er slechts verwarring. 

0306 Nysingh de Volkskrant In een interview zegt Voorhoeve dat de VN harder moet 
ingrijpen om geloofwaardigheid te behouden. Nederland moet 
hierbij een rol spelen. 

1206 Owen NRC 
Handelsblad 

Afgetreden bemiddelaar uit felle kritiek op Nederland dat het 
Vance/Owen-plan heeft getorpedeerd door zich te laten leiden 
door ‘rauwe emoties, onwetendheid en onwerkelijk moralisme’. 

1706 Van Vuren NRC 
Handelsblad  

Generaal-majoor b.d. kwalificeert Nederlands beleid als  
‘wereldvreemd, idealistisch en onrealistisch’ (zie ook 
realpolitieke argumenten) 

2906 Van Cleef NRC 
Handelsblad 

Redacteur betoogt dat de internationale gemeenschap partij moet 
kiezen voor de Moslims. Het is duidelijk wie agressor en wie 
slachtoffer is. Het conflict kan niet aan de onderhandelingstafel 
worden opgelost. Alle vredesplannen zijn in feite een 
legitimering van genocide. Alleen door partij te kiezen en een 
grote troepenmacht te sturen, kan de NAVO haar 
geloofwaardigheid nog behouden. 

0607 Van den 
Boogaard 

NRC 
Handelsblad 

Een militaire interventie zou een ‘zelfzachte emotionele 
bevrijding’ zijn van ‘onbeduisd partijkiezen.’ 

    
   Context/ doel realpolitieke argument 

1706 Van Vuren NRC 
Handelsblad 

Wapenembargo moet worden opgeheven om de Moslims de 
kans te geven hun legitieme oorlogsdoelen te bereiken. 

2906 Van Cleef NRC 
Handelsblad 

Redacteur betoogt dat de internationale gemeenschap partij moet 
kiezen voor de Moslims. Het is duidelijk wie de agressors zijn 
en wie de slachtoffers. Het conflict kan niet aan de 
onderhandelingstafel worden opgelost. Alle vredesplannen zijn 
in feite een legitimering van genocide. Alleen door partij te 
kiezen en een grote troepenmacht te sturen, kan de NAVO haar 
geloofwaardigheid nog behouden. 

0107 Jansen op de Haar de Volkskrant Ex-Dutchbatter betoogt dat media van de oorlog een 
sensatieverhaal maken. Alle partijen gebruiken media en VN 
voor hun ‘eigen zaak’. Alle partijen maken zich schuldig aan 
misdaden, de Serven het meest. Alleen aan de 
onderhandelingstafel kan een oplossing worden bereikt, het 
huidige beleid is daardoor te verdedigen. 

0607 Tomasso NRC 
Handelsblad 

Oud-commandant van het Nederlands Bataljon in Libanon keert 
zich tegen een militaire interventie, doel daarvan niet duidelijk, 
politieke draagvlak broos.  

0607 Van den 
Boogaard 

NRC 
Handelsblad 

Redacteur ziet niets in militaire interventie, alles is beter dan 
dat. 

 

• In vergelijking met 1993 komen morele argumenten minder vaak ter sprake in de opiniestukken;  

• In de opiniestukken van zowel de eigen redacteuren als externe deskundigen waarin ‘militaire 

interventie’ centraal staat, worden zowel morele als realpolitieke argumenten aangedragen, zij het 

dat vooral morele argumenten worden benadrukt; 

• Morele argumenten worden ook (en veelvuldig) in relatie met de geloofwaardigheid van de VN 

gebruikt. ‘Bosnië’ fungeert dan vooral als ‘testcase’ voor (de geloofwaardigheid van) de VN (als 

VN in Bosnië onderspit delft, staat toekomst VN op het spel), minder als een 

politiek/militair/humanitair probleem op zichzelf;  
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• Ook in (hoofd)redactionele commentaren worden morele overwegingen veelvuldig te berde 

gebracht in het licht van de geloofwaardigheid van de VN;  

• In veel commentaren gaat het puur om ‘de geloofwaardigheid’ van de VN, zonder verder in te gaan 

op welke actie daarvoor moet worden ondernomen; 

• Geloofwaardigheid komt met name in relatie met een ‘harder optreden van de VN’ in het nieuws, 

alleen redacteur Van Cleef koppelt de ‘geloofwaardigheid’ direct aan een volledige militaire 

interventie.  

 

Deelname Nederland en activistische opstelling Nederland 

De Nederlandse betrokkenheid bij het conflict komt in 1995 uiteraard ook ter sprake. Vanaf 

begin 1994 beschermen Nederlandse soldaten de enclave Srebrenica. Het optreden van de 

Bosnische Serven maakt de positie van de Nederlandse blauwhelmen aldaar steeds benarder: 

ze belemmeren de bevoorrading, verhinderen dat blauwhelmen na verlof terugkeren naar 

Srebrenica en voeren van tijd tot tijd beschietingen uit. Tot aan het uitbreken van de 

gijzelaarscrisis is er nauwelijks discussie over de Nederlandse bijdrage aan de VN-

vredesmacht. Na het uitbreken van die crisis komt daar verandering in en is de vraag of 

Nederland een bijdrage moet leveren aan een nieuw op te richten zogenaamde snelle 

reactiemacht (zie box 7.5) 

 
Box 7.5 Deelname Nederland aan snelle reactiemacht 

Datum Auteurs Dagblad Activistische opstelling en politiek isolement Nederland 
0106 Hoofdredactie NRC 

Handelsblad 
Er is alle reden voor een pas op de plaats, vooral gezien 
onduidelijkheid over de koers van de internationale 
gemeenschap inzake Bosnië en de feitelijk machteloze en 
afhankelijke toestand van de Nederlandse militairen in 
Srebrenica. 

0306 Nysingh  de Volkskrant In een interview zegt Voorhoeve dat de VN harder moeten 
ingrijpen om geloofwaardigheid te behouden. Nederland 
moet hierbij een rol spelen. Zo kan het internationaal ook 
blijven meepraten. 

0606 Hoofdredactie de Volkskrant De Nederlandse deelname aan de snelle interventiemacht is 
een ‘moedig besluit’. Nederland heeft geen machtspolitieke 
ambities op de Balkan en kan niet van kanonneerpolitiek 
verdacht worden. Juist daardoor kan het bijdragen ‘aan het 
overwinnen van aarzelingen binnen de internationale 
gemeenschap’ 

0606 Michielsen en 
Van de Roer 

NRC 
Handelsblad 

Het valt nog te bezien of de risico’s zijn doordacht. De 
internationale gemeenschap heeft nog steeds niet willen 
kiezen tussen peacekeeping en peace enforcing. Nu lijkt de 
VN steeds meer partij te worden in het conflict. 

0606 Hoofdredactie NRC 
Handelsblad 

Nederlandse deelname sterk symbolisch karakter. Vooral om 
de Nederlandse soldaten in Srebrenica te beschermen. 
Internationale partners zullen Den Haag wel weinig keus 
gelaten hebben.  
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0906 Hoofdredactie Trouw De situatie is een krachtmeting geworden en de VN kunnen 
het zich niet veroorloven die te verliezen. De Nederlandse 
bijdrage valt toe te juichen. 

2006 Van den Doel NRC 
Handelsblad 

VVD’er betoogt dat er lessen te trekken zijn uit de Bosnische 
crisis. Nederland moet vooraf: (1) afwegen of Nederlands 
belang op het spel staat, (2) nagaan of doel van militaire 
interventie helder is, (3) een tijdsgrens van deelname 
vaststellen, (4) of er een breed draagvlak is voor deelname en 
(5) bedingen betrokken te worden bij het politiek-militair 
besluitvormingsproces. 

    
• de Volkskrant en Trouw oordelen per saldo positief over besluit van Nederland een bescheiden 

bijdrage te leveren aan de snelle reactiemacht, NRC Handelsblad is neutraal/negatief.  
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8 Humanitaire en volkenrechtelijke interventie  

 

8.1 Inleiding 

 

‘Succesje Rose: wegen Sarajevo open voor hulp’, kopt Trouw op 24 januari 1995. Generaal 

Rose heeft vlak voor zijn afscheid als VN-opperbevelhebber de Serven zover gekregen om de 

weg naar Sarajevo na ruim een week totale afsluiting weer open te stellen. Het gevolg laat 

zich raden: een snelle verslechtering van de humanitaire situatie in de stad. Drie dagen later 

neemt Rose afscheid en kopt De Telegraaf ‘Opvolger Rose: Humanitaire hulp belangrijkste 

taak VN.’ De Britse generaal Rupert Smith vindt dat de ruim 23.000 manschappen van de 

vredesmacht zich met name moeten concentreren op het verlenen van noodhulp aan de 

burgerbevolking, nu er een vier maanden durend staakt-het-vuren is afgekondigd. De 

humanitaire taak van de VN-macht krijgt in de berichtgeving in 1995 aanzienlijk minder 

aandacht dan in 1993. In 1993 wordt ‘humanitaire interventie’ 4225 genoemd (7,1 procent 

van totaal aantal uitspraken), in 1995 is dat gedaald tot 985 uitspraken (3 procent van het 

totaal aantal uitspraken). In 1993 is het belemmeren, tegenhouden en saboteren van VN-

hulpkonvooien een relatief nieuw verschijnsel en regelmatig goed voor veel aandacht. In 

1995 gaat het vooral om korte, tamelijk onopvallende nieuwsberichten. ‘Gewenning’ zal hier 

ongetwijfeld mede debet aan zijn.  

 

Andere onderdelen van de humanitaire taak van de VN trekken wat meer aandacht. Dat geldt 

vooral voor plannen om de noodlijdende burgerbevolking te evacueren, voor speciale 

hulpvluchten om de aanvoer van voedsel en medicijnen enigszins op peil te houden en het 

aanleveren van hulp via speciale vluchten. Ook in de discussie over de rol van het vredesleger 

in Bosnië speelt de humanitaire taak een belangrijke rol. In het eerste deel van dit hoofdstuk 

bespreken wij deze vormen van humanitaire interventie en de discussie daarover. We 

beperken ons tot de meest genoemde thema’s, namelijk ‘evacuatie’, ‘hulpkonvooien’, 

‘hulpvluchten’ en ‘overige hulp’. Allereerst kijken we hierbij naar de totale aandacht per 

periode en per dagblad voor humanitaire thema’s. Vervolgens geven we een overzicht van de 

situatie waarin de burgerbevolking zich volgens de dagbladen bevindt. De uitvoerders van 

humanitaire hulp en de interne partijen die hen tegenhouden tijdens hun werkzaamheden 

komen eveneens aan de orde. Dit deel sluiten we af met de discussie rond de noodzaak van 

humanitaire interventie in Bosnië. 
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Het tweede deel van dit hoofdstuk is gewijd aan het thema ‘volkenrechtelijke interventie’. 

Verhoudingsgewijs is de aandacht voor dit thema in 1995 iets groter dan in 1993: in 1993 

wordt het thema 2692 keer genoemd (4,5 procent van het totaal aantal uitspraken), in 1995 

1663 keer (5,1 procent van totaal aantal uitspraken). In 1993 heeft het thema 

‘volkenrechtelijke interventie’ vooral betrekking op de economische sancties tegen Servië en 

op het wapenembargo. In 1995 is daar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag bijgekomen.  
 

8.2 Humanitaire interventie in het nieuws 

 

Van januari tot mei is de aandacht voor ‘Bosnië’ wat sluimerend. Het einde van het staakt-

het-vuren met ingang van mei 1995 en vooral de luchtaanvallen van de NAVO eind mei 

gevolgd door de gijzelaarscrisis, zorgen voor een flinke opleving in de belangstelling van de 

media voor Bosnië. Wat voor ‘Bosnië’ geldt, geldt ook voor het thema ‘humanitaire 

interventie’: vanaf mei zien we een forse opleving in de belangstelling (zie tabel 8.1), met de 

kanttekening dat de aandacht voor het thema ‘humanitaire interventie’ in vergelijking met 

bijvoorbeeld ‘militaire interventie’ een wat minder ongelijke verdeling in de tijd laat zien. 

Anders gezegd: de humanitaire aspecten krijgen gedurende de hele periode wel enige 

aandacht. 

  
Tabel 8.1 Aandacht voor humanitaire interventie uitgesplitst naar dagblad 
 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* 
Hulpkonvooien 177 55,1 186 54,7 112 34,6 475 48,2 
Evacuatie 42 13,1 34 10,0 96 29,6 172 17,5 
Hulpvluchten 66 20,6 56 16,5 13 4,0 135 13,7 
Humanitair  36 11,2 64 18,8 103 31,8 203 20,6 
Totaal 321 100,0 340 100,0 324 100,0 985  
 32,5  34,5  32,9   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
  
Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar de VN-hulpkonvooien, bijna de helft van de 

relevante uitspraken (48,2 procent) betreft de lotgevallen van de hulpkonvooien. In de laatste 

periode, de maand juli, verschuift de aandacht van ‘hulpkonvooien’ naar ‘evacuatie 

burgerbevolking’ en naar ‘humanitaire hulpverlening’ in het algemeen. Het is de periode 

waarin het Rode Kruis actief is met het evacueren van zieke en gewonde Moslims uit 

Bratunac en Potocari.  

Tussen de vier onderzochte dagbladen bestaan vrij grote verschillen in aandacht voor het 

thema ‘humanitaire interventie’: de Volkskrant schrijft het meest over dit thema, Trouw het 
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minst. Ruim eenderde van alle nieuws over ‘humanitaire interventie’ komt voor rekening van 

de Volkskrant (zie tabel 8.2). 

 
Tabel 8.2 Aandacht voor humanitaire interventie uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Hulpkonvooien 146 43,8 122 53,0 88 47,6 119 50,2 475 48,2 
Evacuatie 66 19,8 38 16,5 27 14,6 41 17,3 172 17,5 
Hulpvluchten 48 14,4 23 10,0 33 17,8 31 13,1 135 13,7 
Overige hulp 73 21,9 47 20,4 37 20,0 46 19,4 203 20,6 
Totaal 333 100,0 230 100,0 185 100,0 237 100,0 985  
 33,8  23,4  18,8  24,1   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
 

De hulpkonvooien krijgen veruit de meeste aandacht in alle dagbladen. NRC Handelsblad 

heeft verhoudingsgewijs het meest oog voor de hulpkonvooien (53,0 procent), de Volkskrant 

voor de evacuatie van de burgers (19,8 procent).  

 

8.2.1 De situatie van de burgerbevolking 

Het thema ‘humanitaire interventie’ houdt uiteraard nauw verband met de benarde situatie 

waarin grote delen van de burgerbevolking van Bosnië verkeren. In de eerste maanden van 

1995 wordt daar af en toe over bericht. In mei neemt het aantal berichten fors toe, in juli is die 

toename nog veel sterker (zie tabel 8.3). 
 
Tabel 8.3 Uitspraken over situatie burgerbevolking, uitgesplitst naar dagblad en maand  

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

N In%* N In%* N In%* N In%* N In%* 
Jan 1995 1 0,4 16 9,1 6 2,7 1 0,6 24 3,0 
Feb 1995 27 1,3 8 4,5 20 8,9 8 4,9 63 7,8 
Mrt 1995 27 1,3 8 4,5 5 2,2 9 5,6 49 6,1 
April 1995 6 2,5 9 5,1 11 4,9 6 3,7 32 4,0 
Mei 1995 35 4,6 27 5,3 28 2,4 36 22,2 126 15,7 
Juni 1995 43 7,9 3 1,7 25 1,1 25 15,4 96 12,0 
Juli 1995 101 42,1 105 59,7 130 57,8 77 47,5 413 51,4 
Totaal 240 100,0 176 100,0 225 100,0 162 100,0 803  
 29,9  21,9  28,0  20,2   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
 

In de berichtgeving komen 803 uitspraken voor waarbij het gaat om de situatie van de 

burgerbevolking. ‘”Humanitaire ramp” dreigt in Bihac-enclave’ is een voorbeeld van zo’n 

uitspraak, in dit geval ontleend aan de Volkskrant (27 juli 1995). De 803 uitspraken 

vertegenwoordigen 2,5 procent van het totaal aantal uitspraken in 1995, een fractie lager dan 
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in 1993: 1563 uitspraken, 2,6 procent van het totale aantal. In de tijd gezien valt op dat de 

eerste vier maanden van 1995 nauwelijks geschreven wordt over de humanitaire situatie van 

de burgerbevolking. Dat past weliswaar in het algemene patroon, maar is toch opmerkelijk te 

noemen: in de strenge wintermaanden doet het gebrek aan voedsel en brandstof zich immers 

nog veel sterker voelen dan in lente en zomer.  

 

Kijken we wie slachtoffer wordt van de slechte humanitaire situatie, dan kunnen we 

vaststellen dat journalisten met name de algemene term ‘burgers’ hanteren. In tweederde van 

de uitspraken gebruiken zij deze benaming voor de bevolking, zonder verdere specificering. 

Over het algemeen kunnen we, de context van de berichten in aanmerking nemend, ervan 

uitgaan dat het om de Moslim-bevolking gaat. In 22,0 procent van de uitspraken worden de 

Moslims expliciet genoemd. Serven (7,0 procent) en Kroaten (4,2 procent) worden slechts af 

en toe genoemd als burgerslachtoffer van de humanitaire situatie. Vergeleken met 1993 is 

sprake van een tamelijk opvallende verschuiving. In dat jaar wordt de algemene term 

‘burgers’ minder gebruikt (ruim de helft van de uitspraken), de meer specifieke term 

‘Moslims’ vaker (31,9 procent in 1993, 22,0 procent in 1995). Servische (8,1 procent) en 

Kroatische burgers (6,8 procent) worden ook in 1993 maar af en toe genoemd als slachtoffer 

van de humanitaire situatie. Tussen de vier dagbladen bestaan op dit punt overigens wel 

enkele verschillen (zie 8.4).  

 

Tabel 8.4 Uitspraken over het lijden van de burgerbevolking, uitgesplitst naar dagblad  

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

N In%* N In%* N In%* N In%* N In%* 
Serven 24 10,0 14 8,0 15 6,2 4 2,5 56 7,0 
Moslims 39 16,3 50 28,4 60 26,7 28 17,3 177 22,0 
Kroaten 13 5,4 6 3,4 9 4,0 6 3,7 34 4,2 
Overige partijen 164 68,3 106 60,2 142 63,1 124 76,5 536 66,7 
Totaal 240 100,0 176 100,0 225 100,0 162 100,0 803  
 29,9  21,9  28,0  20,2   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
  
 
 

De Volkskrant (N=240, 29,9 procent) en Trouw (N=225, 28,0) schrijven het meest over het 

lijden van de burgerbevolking, De Telegraaf (N=160, 20,2 procent) en NRC Handelsblad 

(N=176, 21,9 procent) het minst. Dat gezegd zijnde, valt op dat vooral De Telegraaf (76,5 

procent) en in mindere mate de Volkskrant (68,3 procent) zich bedienen van de algemene 

term ‘burgers’. NRC Handelsblad (60,2 procent) en Trouw (63,1 procent) gebruiken die 
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uitdrukking wat minder, maar nog altijd in ruim meer dan de helft van het aantal uitspraken 

over het lijden van de burgerbevolking. Dit onderdeel van de berichtgeving is weinig 

specifiek in het aanduiden van wie slachtoffer wordt van de humanitaire noodsituatie. 

Voorzover wel een specifieke benaming gebruikt wordt, gebeurt dat vooral in NRC 

Handelsblad en Trouw en betreft dat met name de Moslims.  

 

Is ten aanzien van de bevolkingsgroepen sprake van een minder specifieke aanduiding dan in 

1993, het omgekeerde is het geval wat betreft de plaatsaanduidingen: die worden in 1995 

aanzienlijk vaker vermeld dan in 1993 (1995: N = 583, 72,6 procent; 1993: N = 848, 54,3 

procent). Wordt in dergelijke berichten over ‘burgers’ gesproken, dan is soms de conclusie 

dat het om Moslims gaat gerechtvaardigd (Srebrenica). In andere gevallen (Sarajevo, Tuzla) 

ligt het weliswaar voor de hand om die conclusie te trekken, maar een dergelijke conclusie 

betekent wel een vereenvoudiging van de werkelijkheid die op goede gronden aanvechtbaar 

genoemd kan worden. Zowel in Sarajevo als in Tuzla wonen en leven op dat moment behalve 

Moslims ook Kroaten en Serven. Terzijde: Sarajevo, Srebrenica en Tuzla worden veruit het 

meest genoemd.  

Met name Trouw noemt in de berichtgeving over de situatie van burgers vaak een plaats (N = 

185, 82,2 procent). NRC Handelsblad (N= 32, 75 procent), de Volkskrant (N=171, 71,3 

procent) en De Telegraaf (N=95, 58,6 procent) blijven hier (aanzienlijk) bij achter.  

 

8.2.2 Wie verleent waar hulp aan de burgerbevolking  

 ‘Luchtmacht haalt gewonden op uit ex-Joegoslavië’ (De Telegraaf, 25 januari 1995) en ‘VN-

konvooi bereikt enclave Bihac’ (NRC Handelsblad, 23 februari 1995): voorbeelden van 

uitspraken – koppen in dit geval – waarin expliciet aangegeven wordt wie hulp verleent en in 

het tweede voorbeeld ook waar de hulp verleend wordt. In totaal zijn 147 van dergelijke 

uitspraken aangetroffen in de onderzochte dagbladen. Veruit de meest genoemde hulpverlener 

is de VN. In bijna 60 procent van alle uitspraken worden de VN genoemd als hulpverlenende 

instantie. De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de VN-vredesmacht als uitvoerder 

van humanitaire interventie, zijn daarbij meegerekend. Andere humanitaire hulporganisaties 

(Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen) worden in ruim twintig uitspraken (15 procent) 

genoemd. De overige met naam genoemde hulpverleners zijn specifieke landen, met name 

Frankrijk en Groot-Brittannië. In sommige uitspraken gaat het om de VN als hulpverlenende 

instantie en wordt tegelijkertijd de nationaliteit van de VN-soldaten die de hulp verlenen 

vermeld. Dat geldt uiteraard vooral als Nederlandse VN-blauwhelmen in het geding zijn. 
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‘Nederlands bataljon moet vluchtelingen uit Zepa evacueren’ (De Telegraaf, 17 juli 1995) is 

een voorbeeld van zo’n uitspraak. Van de in totaal 54 uitspraken in deze subcategorie, is het 

merendeel afkomstig uit De Telegraaf (N=24, 42,9 procent). Van deze uitspraken worden er 

24 (42,9 procent) in De Telegraaf gepubliceerd. Het past in het algemene beeld: De Telegraaf 

legt meer dan de andere kranten het accent op de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict.  

 

Sarajevo, Bihac en Srebrenica worden het meest genoemd als plaatsen waar humanitaire hulp 

verleend wordt. Vergeleken met 1993 zijn er aanzienlijk minder uitspraken over humanitaire 

hulpverlening (1993: N=722; 1995: N=147) stijgt het percentage waarin en specifieke plaats 

wordt genoemd (1993: 56,8 procent; 1995: 71, 4 procent).  

 

8.2.3 Interne actoren en humanitaire interventie 

De obstructie van de hulpkonvooien door de interne strijdende partijen vormt veruit het 

grootste deel van de berichtgeving over het thema ‘humanitaire interventie’. Opvallend is dat 

in de koppen van de artikelen zelden of nooit gerept wordt van obstructie van humanitaire 

interventie in enigerlei vorm. Het belemmeren van humanitaire interventie wordt doorgaans 

en passant vermeld in artikelen met geheel andere koppen. In totaal zijn er in 1995 232 

uitspraken aangetroffen over obstructie van humanitaire hulpverlening. In 1993 gaat het om 

534 uitspraken, waarvan een groot deel ook in koppen terug te vinden is. In negen van de tien 

gevallen zijn het de Serven die de humanitaire hulpverlening op allerlei manieren hinderen 

(zie tabel 8.5). 
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Tabel 8.5 Obstructie van humanitaire interventie, uitgesplitst naar interne actor en naar periode 
 Januari/april 1995  Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* 
Serven 73 85,9 80 87,9 56 100 209 90,1 
Moslims 11 12,9 9 9,9   20 8,6 
Kroaten 1 1,1 2 2,2   3 1,3 
Totaal 85 100,1 91 100,0 56 100,0 232  
 36,6  39,2  24,1   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
 
Gedurende de hele periode is er wel enige aandacht voor de obstructie van hulpkonvooien 

door de diverse partijen: van januari tot en met april iets meer dan 20 uitspraken per maand, 

in mei en juni 45, in juli 56. De Serven zijn in de berichtgeving de grote boosdoeners, in juli 

worden Moslims en Kroaten zelfs geen enkele keer in verband gebracht met het hinderen van 

de hulpkonvooien. De Serven worden in 1995 nog vaker verantwoordelijk gehouden voor 

obstructie van de hulpverlening dan in 1993 al het geval was. In 1993 zijn de Serven in bijna 

tweederde van de uitspraken over humanitaire hulpverlening de hinderende partij, in 1995 is 

dat gestegen tot iets meer dan negentig procent. De Kroaten zijn wat dit aspect betreft geheel 

naar de achtergrond verdwenen: in 1993 worden ze in ruim een kwart van uitspraken over 

humanitaire hulpverlening verantwoordelijk gehouden voor allerlei vormen van obstructie, in 

1995 is dat vrijwel tot nul gedaald.  

 

Het tegenhouden van hulpkonvooien is evenals bijvoorbeeld aanvallen op burgers, een actie 

die bijdraagt aan negatieve beeldvorming voor de strijdende partij die er in de berichtgeving 

mee geassocieerd wordt. In 1995 wijst de berichtgeving zo dominant de Serven als 

verantwoordelijke partij aan, dat de ruimte voor verschillen tussen de vier dagbladen beperkt 

is (zie tabel 8.6).  
 
Tabel 8.6 Obstructie van humanitaire interventie, uitgesplitst naar dagblad en naar interne actor 
 de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In % N In % N In % N In % N In % 
Serven 31 79,5 42 91,3 80 87,9 56 100,0 209 90,1 
Moslims 8 20,5 3 6,5 9 9,9 -- -- 20 8,6 
Kroaten -- -- 1 2,2 2 2,2 -- -- 3 1,3 
Totaal 39 100,0 46 100,0 91 100,0 56 100,0 232  
 16,8  19,8  39,2  24,1   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
 

Trouw bevat de meeste uitspraken over obstructie van hulpkonvooien, op ruime afstand 

gevolgd door de andere dagbladen. De Volkskrant en De Telegraaf laten het grootste verschil 

zien als het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor de obstructie van de 

hulpkonvooien: in de berichtgeving van de Telegraaf zijn het uitsluitend de Serven, in de 
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berichtgeving van de Volkskrant zijn het acht van de tien keer Serven, twee van de tien keer 

Moslims. NRC Handelsblad en Trouw zitten daar tussenin.  

 

8.2.4 Discussie over en diplomatiek draagvlak voor humanitaire interventie 

Af en toe wordt de humanitaire hulpverlening ter discussie gesteld. Nauwkeuriger 

geformuleerd: wordt de vraag gesteld of de VN wel door moet gaan met humanitaire 

hulpverlening zonder meer: is de aanwezigheid van de VN in voormalig Joegoslavië nog 

zinvol als de VN slechts de catering voor de burgeroorlog mag verzorgen? Kijken we naar de 

uitspraken van diplomatieke actoren over de humanitaire hulpverlening, dan is daarin 

nauwelijks een spoor van twijfel te vinden. In de 82 uitspraken van diplomatieke actoren 

klinkt telkens de overtuiging door dat de VN haar humanitaire taken in voormalig Joegoslavië 

moeten blijven vervullen. De VN kan het zich niet veroorloven het lijden van de 

burgerbevolking te negeren en de hulpverlening te staken, is steeds de teneur van de 

uitspraken van diplomatieke actoren. Bijna de helft van deze uitspraken is terug te vinden in 

de Volkskrant (N=39, 47,6 procent). Ook in De Telegraaf staan relatief veel van deze 

uitspraken (N=18, 22 procent). 

 

Ook in (hoofd)redactionele commentaren en nieuwsanalyses wordt af en toe geschreven over 

de humanitaire missie van de VN. Ook hierin is de lijn dat de VN het zich niet kan 

permitteren deze taak op te geven. Wel worden bij tijd en wijle kritische kanttekeningen 

geplaatst bij de middelen die de VN ter beschikking staan om de humanitaire taken naar 

behoren te kunnen vervullen. En vooral wordt hèt dilemma voor de VN aan de orde gesteld: 

de VN probeert neutraliteit te handhaven om de humanitaire hulpverlening zo goed mogelijk 

doorgang te doen vinden en tegelijkertijd brengt dat met zich mee dat de VN niet kan 

optreden tegen de grootste agressor, Servië, waardoor de continuïteit van de hulpverlening 

voortdurend bedreigt wordt. In een (hoofd)redactioneel commentaar over bestaansrecht en 

toekomst van de NAVO, schrijft Trouw bijvoorbeeld:   

‘Het afgelopen jaar heeft de NAVO, voor het eerst, militair ingegrepen. Er werden 

luchtaanvallen uitgevoerd boven Bosnië, gericht op Servische doelen. Maar ook al heeft de 

wereld de Serviërs als agressors gebrandmerkt, voor de NAVO vormen zij geen “nieuwe 

vijand”. De NAVO kwam in actie op verzoek van de VN, en die proberen juist krampachtig 

neutraal te blijven bij de uitvoering van de humanitaire missie in ex-Joegoslavië.’ (‘Een 

nieuwe vijand’, Trouw, 11 februari 1995). 
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Op woensdag 29 maart 1995 sneuvelt de twintigjarige soldaat J. Broere bij een 

mortierbeschieting van een Nederlandse observatiepost bij Simin Han, iets ten noorden van 

Tuzla. In een (hoofd)redactioneel betuigt De Telegraaf medeleven met familie en vrienden en 

stelt dat de strijdende partijen, met steun van hun volstrekt onbetrouwbare leiders, al vaak 

bewezen hebben niets meer dan moordende bendes te zijn, die er niet voor terugdeinzen 

burgers en VN-vredessoldaten op te offeren aan hun waanzin. Dat mag geen reden zijn voor 

versnelde terugtrekking van de Nederlandse blauwhelmen, aldus de krant:  
‘Dat er toch nog landen als Nederland zijn die vinden dat ze juist ten behoeve van de burgers 

aldaar deel moeten nemen aan humanitaire VN-missies, geeft tenminste aan dat er nog 

gevoelens bestaan van medemenselijkheid. Daarom mag het sneuvelen van een van onze 

jongens niet leiden tot een versnelde terugtrekking van de Nederlanders, net zomin trouwens 

als de dood van een drietal andere Nederlandse militairen, die eerder door andere oorzaken 

om het leven zijn gekomen.’ (‘Blauwhelm’, De Telegraaf, 31 maart 1995).  

 

De gijzelingscrisis eind mei zet de discussie over het mandaat van de VN op scherp. In de 

Volkskrant concludeert Joris Cammelbeeck dat hulpverlenen onverenigbaar is met de 

opdracht tot vredeshandhaving.  

‘De combinatie van een humanitaire en een vredesbewarende opdracht, die keer op keer is 

gefrustreerd, is opnieuw een onmogelijke gebleken. (…) De VN worden door de Bosnische 

Serviërs niet beschouwd als een neutrale partij, en humanitaire hulp wordt uitgelegd als een 

vorm van interventie.’ (de Volkskrant, Joris Cammelbeeck, 29 mei 1995).  

 

De secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, schetst kort na het uitbreken van de 

gijzelaarscrisis de Veiligheidsraad vier opties voor de toekomst van de VN-vredesmacht in 

voormalig Joegoslavië. Zijn voorkeur gaat uit naar de optie waarin het mandaat beperkt wordt 

tot de humanitaire hulpverlening. Anet Bleich kan er weinig tot geen waardering voor 

opbrengen. Zij oordeelt dat Boutros Ghali alleen maar voor extra verwarring zorgt en is van 

mening dat UNPROFOR de militaire middelen moet krijgen om de beschermende en 

humanitaire taken te blijven uitvoeren (Anet Bleich, de Volkskrant, 2 juni 1995). En daarmee 

ligt het dilemma weer op tafel: versterking van het mandaat staat immers op gespannen voet 

met handhaving van de neutraliteit van de VN en zal door de Serven al gauw opgevat worden 

als een vorm van militaire interventie.  
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Na veel en intensief internationaal overleg, besluit de Contactgroep een snelle reactiemacht 

op te richten, bedoeld om de VN-blauwhelmen te beschermen en in staat te stellen hun 

humanitaire taken beter te vervullen (zie daarover uitgebreid de paragrafen 7.3.1 en 7.3.2). In 

de daaropvolgende weken stuit de implementatie van dat besluit op zoveel problemen 

(onduidelijkheid over de precieze instructie en over de financiering, tegenwerking van zowel 

Kroatië als Bosnië), dat van een daadwerkelijke ontplooiing van deze macht geen sprake is:  

‘Een nieuw dieptepunt betreft de rol van de nieuwe Brits/Frans/Nederlandse reactiemacht. Die 

is voor een belangrijk deel in Kroatië gearriveerd, maar wat zij gaat doen, is in nevelen 

gehuld. De troepen die de Verenigde Naties in Bosnië in staat zouden moeten stellen hun 

humanitaire en beschermende taak te vervullen, hebben domweg geen instructies’,  

luidt de conclusie in een (hoofd)redactioneel commentaar (‘Bosnische tunnel’, de Volkskrant, 

7 juli 1995).  

 

‘Geloof in de VN-missie ook na val Srebrenica nog levend’, kopt De Telegraaf nog geen 

week later. De kop geeft uitdrukking aan het – zeker in de Nederlandse politiek – breed 

levende gevoel dat de VN hun humanitaire taken in Bosnië moeten blijven vervullen om het 

leed van de burgers waar mogelijk te verzachten.  

‘Nog altijd, minister Voorhoeve heeft er herhaaldelijk op gewezen, zijn honderdduizenden 

mensen in Bosnië afhankelijk van de humanitaire hulp en bescherming van de VN. Die 

opdracht mag alleen in het geval van uiterste noodzaak worden opgegeven’,  

zijn die dag de laatste zinnen van het (hoofd)redactionele commentaar in de Volkskrant 

(‘Geen simpele antwoorden’, de Volkskrant, 13 juli 1995).  

 

Op vrijdag 21 juli is de Contactgroep in Londen bijeen voor topoverleg over de voortdurende 

crisis rond de Moslim-enclaves in Oost-Bosnië: Srebrenica en Zepa zijn al in handen van de 

Serven, Goražde staat op het punt te vallen. De Contactgroep besluit om de Bosnische Serven 

te dreigen met luchtaanvallen indien zij Goražde aanvallen. Van terugtrekking van de VN-

macht kan geen sprake zijn. Ondanks alle reserves over interne verdeeldheid en twijfels over 

de vraag of de internationale gemeenschap het dreigement van luchtaanvallen waar zal 

kunnen en willen maken, kan het besluit om te blijven rekenen op steun:  

‘De wereld heeft terecht niet willen besluiten om uit Bosnië weg te trekken. Voor de VN is 

nog veel humanitair werk te doen. Bovendien zou dat de kans op een Middeleeuws bloedbad 

alleen maar hebben vergroot.’ (‘Bitter’, De Telegraaf, 22 juli 1995) 
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Een even zeldzame als uitgesproken tegenstem komt van Charles Dobbie, auteur van een 

gezaghebbend boek over peacekeeping. Op de opiniepagina van NRC Handelsblad betoogt 

hij dat de humanitaire hulpverlening van de VN de oorlog en daarmee het lijden van de 

burgerbevolking slechts verlengt:  

 ‘In eerste instantie komt in een conflict tussen gewapende strijdgroepen humanitaire hulp 

rechtstreeks ten goede aan de strijdende partijen.(...) Het effect van de hulp kan handhaving 

van de status quo zijn en daarmee een wettiging van – zo al geen stimulans voor – een 

onverzoenlijke houding aan weerskanten. (...) Maar er is een groter nadeel. De verstrekking of 

bescherming van humanitaire hulp vereist van de betrokkenen dat zij zich in hoge mate 

kwetsbaar maken.(...) Het is te betwijfelen of met name deze potentiële bijwerking is voorzien 

toen het besluit tot uitzending van de vredestroepen werd genomen.(...) Cru gezegd, heeft het 

op de lange termijn nauwelijks zin een bevolking te onderhouden die vroeg of laat toch 

etnische zuivering te wachten staat. (...) De luchtaanvallen brachten de kwetsbaarheid van 

UNPROFOR niet alleen aan het licht, ze etaleerden die. De geloofwaardigheid van de VN in 

Bosnië liep onherstelbare schade op. En nu betalen Bosnië’s oostelijke islamitische enclaves 

daar de tol voor.’ (Dobbie, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

 

Het is een standpunt dat in de (hoofd)redactionele commentaren, nieuwsanalyses en 

achtergrondartikelen nauwelijks of geen bijval vindt. Onder politici evenmin, al flirt VVD-

fractieleider Bolkestein even met de gedachte dat Nederland zijn blauwhelmen beter kan 

terugtrekken uit voormalig Joegoslavië.  

 

8.2.5 Humanitaire interventie: enkele conclusies  

• De aandacht voor het thema ‘humanitaire interventie’ is in 1995 aanzienlijk kleiner dan in 1993. 

Zeker in de maanden dat een staakt-het-vuren geldt (tot mei) is er nauwelijks aandacht voor dit 

thema (20 uitspraken per maand), daarna neemt de aandacht weer iets toe; 

• de Volkskrant besteedt veruit de meeste aandacht aan het thema ‘humanitaire interventie’, De 

Telegraaf besteedt er relatief veel aandacht aan; 

• Als het over lijden van de burgerbevolking gaat, wordt doorgaand de algemene term ‘burgers’ 

gebruikt; meer specifieke aanduidingen (burgers van welke bevolkingsgroep) worden slechts af en 

toe gehanteerd, ‘Moslims’ is de meest gebruikte specifieke aanduiding;  

• In ruim 200 uitspraken wordt een humanitaire hulpverlener met naam en toenaam genoemd;  

• (VN, UNHCR, vredesleger). In 54 uitspraken worden Nederlandse actoren genoemd. Van deze 

uitspraken met Nederlandse actoren is het grootste deel afkomstig uit De Telegraaf; 
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• Afgaande op de berichtgeving zijn het vrijwel uitsluitend de Serviërs die hulpkonvooien van de VN 

tegenhouden, Moslims en Kroaten worden daar slechts incidenteel voor verantwoordelijk 

gehouden; 

• Het draagvlak voor humanitaire hulpverlening blijft onveranderd groot, zowel in de publiciteit als 

onder politici; slechts een enkeling betoogt dat die hulp neerkomt op verlenging van de oorlog en 

daarmee van het lijden van de burgerbevolking.  

 

8.3 Volkenrechtelijke interventie 

Volkenrechtelijke interventie heeft betrekking op alle juridische maatregelen die de 

internationale gemeenschap neemt in het kader van het conflict in en om Bosnië. 

Economische sancties tegen Servië en een wapenembargo dat met name Bosnië treft dateren 

al van enkele jaren terug. Strikt genomen geldt dat ook voor het Joegoslavië-tribunaal in Den 

Haag, opgericht in februari 1993 om oorlogsmisdadigers in voormalig Joegoslavië op te 

sporen en te berechten. Het tribunaal is in 1995 volledig operationeel en doet enkele keren 

van zich spreken, onder andere door een aanklacht tegen Radovan Karadžić en Ratko Mladic, 

de politieke en militaire leider van de Bosnische Serven. Naast deze drie vormen van 

volkenrechtelijke interventie, zijn in 1995 nog twee vormen min of meer regelmatig in het 

nieuws: ‘mensenrechten’ en ‘vliegverbod boven Bosnië’.  

 

8.3.1 Volkenrechtelijke interventie in het nieuws  

In 1995 bevat de berichtgeving 1663 uitspraken die gerangschikt kunnen worden onder de 

noemer ‘volkenrechtelijke interventie’. In vergelijking met 1993 is dat relatief gesproken een 

kleine toename in de aandacht. In 1993 is het thema goed voor ruim vier procent van alle 

uitspraken over voormalig Joegoslavië, in 1995 voor iets meer dan vijf procent (1993: 

N=2692, 4,5 procent; 1995: N=1663, 5,1 procent).  

 

Ook voor het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ geldt dat de aandacht toeneemt vanaf mei 

1995 (zie tabel 8.7)  
 
Tabel 8.7 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per periode 
 Januari/april 1995 Mei/juni 1995 Juli 1995 Totaal 
 N In %* N In %* N In %* N In %* 
Oorlogstribunaal 377 52,8 184 49,3 149 25,4 710 42,4 
Sancties 251 35,2 119 31,9 47 8,0 417 24,9 
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Opheffen  
  wapenembargo 

29 4,1 47 12,6 332 56,7 408 24,4 

Mensenrechten 20 2,8 12 3,2 53 9,0 85 5,1 
Vliegverbod 37 5,2 11 2,9 5 0,9 53 3,2 
Totaal 714 100,0 373 100,0 586 100,0 1673  
 42,7  22,3  35,0   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per periode 
 

Over de gehele periode genomen, gaat verreweg de meeste aandacht uit naar het 

oorlogstribunaal (42,4 procent). In februari 1995 klaagt het tribunaal 21 Serven aan. Daarmee 

komt ook ogenblikkelijk een discussie op gang over de rol en het functioneren van het 

tribunaal. Een discussie die opnieuw oplaait nadat de eerste verdachte in Den Haag arriveert. 

Die ‘eer’ valt te beurt aan de Servische commandant Tadić. Hij is opgepakt in Duitsland en 

wordt overgeleverd aan het tribunaal. In dezelfde tijd beginnen de aanklagers een onderzoek 

naar de handel en wandel van de Bosnisch-Servische leiders Radovan Karadžić en Ratko 

Mladic. Vrijwel alle aandacht voor het tribunaal in de eerste vier maanden van 1995 gaat uit 

naar deze twee voorvallen. In juli 1995 rondt het tribunaal de aanklacht tegen Karadžić en 

Mladic af.  

  

Naast het nieuws over het oorlogstribunaal vormen sancties een belangrijk onderwerp in de 

dagbladen. Vooral in de maanden januari tot en met juni spelen sancties een belangrijke rol. 

Het opheffen van de geldende sancties tegen Servië is de inzet van een overeenkomst die de 

contactgroep wil sluiten met Servië: indien Milošević Bosnië en Kroatië erkent, is de 

internationale gemeenschap bereid de sancties tegen Servië op te heffen. Het diplomatieke 

steekspel tussen Servische en westerse onderhandelaars over deze ruil eindigt zonder 

duidelijke uitkomst (zie hoofdstuk 5). 

 

Het opheffen van het wapenembargo vormt een derde belangrijk thema in de dagbladen. De 

discussie hierover wordt voor tachtig procent in juli 1995 gevoerd, in de voorafgaande 

maanden komt het onderwerp slechts af en toe aan de orde.  

 

Het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ wordt het meest in de Volkskrant besproken: bijna 

eenderde van alle uitspraken over dit thema, zijn afkomstig uit deze krant (N=553, 33,1 

procent). NRC Handelsblad (N=452, 27 procent) en Trouw (N=384, 23 procent) besteden 

minder aandacht aan het onderwerp, De Telegraaf (N=284, 17 procent) sluit de rij.  

 
Tabel 8.8 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per dagblad 
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 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Oorlogstribunaal 232 42,0 173 38,3 161 41,9 144 50,7 710 42,4 
Sancties 139 25,1 115 25,4 102 26,6 61 21,5 417 24,9 
Opheffen  
  wapenembargo 

148 26,8 93 20,6 105 27,3 62 21,8 408 24,4 

Mensenrechten 31 5,6 30 6,6 9 2,3 15 5,3 85 5,1 
Vliegverbod 3 0,5 41 9,1 7 1,8 2 0,7 53 3,2 
Totaal 553 100,0 452 100,0 384 100,0 284 100,0 1673  
 33,1  27,0  23,0  17,0   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
 
Het oorlogstribunaal krijgt in alle dagbladen de meeste aandacht. Verhoudingsgewijs legt 

vooral De Telegraaf een sterk accent op nieuws over het tribunaal (50,7 procent van alle 

uitspraken over volkenrechtelijke interventie). In de berichtgeving over ‘volkenrechtelijke 

interventie’ legt NRC Handelsblad het minst sterk een accent op nieuws over het tribunaal 

(38,3 procent van de relevante uitspraken). Wat de andere vormen van volkenrechtelijke 

interventie betreft, zien we bij ‘opheffen wapenembargo’ en bij ‘vliegverbod’ nog tamelijk 

grote verschillen tussen de dagbladen. Trouw besteedt verhoudingsgewijs veel aandacht aan 

opheffen van het wapenembargo (27,3 procent), NRC Handelsblad wat minder (20,6 

procent). NRC Handelsblad heeft relatief veel oog voor het vliegverbod boven Bosnië (9,1 

procent), De Telegraaf nauwelijks (0,7 procent).  

8.3.2 Actoren en volkenrechtelijke interventie 

Twee thema’s spelen een belangrijke rol in discussies over volkenrechtelijke interventie zoals 

die binnen de internationale gemeenschap worden gevoerd in 1995. Het betreft ‘opheffing 

van de sancties tegen Servië in ruil voor erkenning van Bosnië en Kroatië’ en ‘opheffing 

wapenembargo’. Binnen de internationale gemeenschap lopen de opvattingen over deze twee 

thema’s nogal uiteen (zie tabel 8.9). 
 
Tabel 8.9 De opvattingen van externe actoren over vormen van volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N O* N O* N O* 
Verenigde Staten 43 -.20 165 .54 208 .38 
Rusland 18 -.86 14 -.54 32 -.72 
VN/Veiligheidsraad 25 -.18 3 -.33 28 -.20 
Internationale gemeenschap 10 -.60 11 .09 21 -.24 
Europese Unie 5 .40 13 .35 18 .30 
Frankrijk 3 .00 11 -1.00 14 -.79 
Groot-Brittannië 3 .50 10 -.85 13 -.54 
Contactgroep 7 .21 3 -.33 10 .05 
NAVO 2 .00 3 -1.00 5 -.60 
Duitsland 1 1.00 1 -1.00 2 .00 
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Bemiddelaars 1 -1.00 -- -- 1 -1.00 
Totaal 118 -.25 234 .26 352 .09 
* opvattingen van betrokken externe actor, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) tot 
  -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
 

Wat betreft de twee issues zoals vermeld in tabel 8.9, zijn de opvattingen in vergelijking met 

1993 wel enigszins verschoven. De steun voor de sancties is wat afgenomen: verklaarbaar 

tegen de achtergrond van de optie de erkenning van Bosnië en Kroatië door Milošević uit te 

ruilen met opheffen van de sancties.  

 

De tegenstellingen in de opvattingen over opheffen van het wapenembargo zijn wat scherper: 

de Verenigde Staten (N=165, +.54) zijn duidelijk voor opheffing van het wapenembargo, 

Rusland (N=14, -.54) is even duidelijk tegen, ook al wordt het Russische standpunt 

aanzienlijk minder vaak genoemd in de berichtgeving. In de tijd gezien kunnen we vaststellen 

dat de Amerikaanse pleidooien voor opheffen van het wapenembargo gedurende de hele 

periode in de berichtgeving voorkomen. Na de val van Srebrenica lijkt ook de Europese Unie 

zich bij dit standpunt aan te sluiten: ‘Europarlement bepleit opheffen wapenembargo tegen 

Bosnië’ (de Volkskrant, 14 juli 1995). De afzonderlijke landen van de EU die troepen leveren 

aan de VN-vredesmacht, Frankrijk en Groot-Brittannië voorop, blijven zich verzetten tegen 

opheffen van het wapenembargo.  

 

Behalve de externe actoren mengen ook de interne strijdende partijen zich van tijd tot tijd in 

de discussie over opheffen van het wapenembargo. Een dergelijke maatregel zou de 

oorlogsvoering sterk beïnvloeden, met name de Moslims zouden in dat geval over meer en 

vooral zwaardere wapens kunnen beschikken. Het zijn dan ook vooral Bosnische actoren die 

pleiten voor opheffing van het wapenembargo (zie tabel 8.10).  

 
Tabel 8.10 Opvattingen van interne actoren en volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N O* N O* N O* 
Moslims 11 -.82 39 .99 50 .59 
Serven 7 -.50 1 1.00 8 -.31 
Kroaten 3 -1.00   3 -1.00 
Totaal 21 -.74 40 .99 61 .39 
* opvattingen van betrokken interne actor, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) tot 
  -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
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De aandacht voor de opvattingen van interne actoren is aanzienlijk minder dan in 1993. Het 

thema ‘volkenrechtelijke interventie’ is in 1993 goed voor 0,4 procent van alle aandacht voor 

het conflict in voormalig Joegoslavië, in 1995 voor 0,2 procent (een halvering). Binnen die 

reeds afgenomen aandacht voor ‘volkenrechtelijke interventie’ neemt vervolgens ook de 

aandacht voor de opvattingen van de interne actoren fors af (van 8,2 procent in 1993 naar 3,3 

procent in 1995).  

 

Nederlandse actoren komen in 1995 slechts incidenteel aan het woord (N=8). De Nederlandse 

regering spreekt zich uit tegen opheffing van het wapenembargo. Andere politieke actoren 

voelen zich kennelijk niet geroepen een ander standpunt te verkondigen.  

 

8.3.3 Discussie over sancties en wapenembargo in de dagbladen 

Opvattingen van Nederlandse politieke actoren over sancties en wapenembargo mogen in de 

berichtgeving dun gezaaid zijn, dat wil niet zeggen dat in de dagbladen geen discussie over 

deze vormen van volkenrechtelijke interventie gevoerd wordt. Integendeel, in commentaren, 

analyses en bijdragen op opiniepagina’s worden met enige regelmaat oordelen uitgesproken 

en degens gekruist over deze onderwerpen. We beginnen met de evaluatieve oordelen zoals 

aangetroffen in de dagbladen (zie tabel 8.11).  
 
Tabel 8.11 Evaluatieve oordelen in dagbladen over volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N O* N O* N O* 
de Volkskrant 5 -.90 17 .03 22 -.18 
NRC Handelsblad 4 -.50 22 .61 26 .44 
Trouw 2 -1.00 3 .33 5 -.20 
De Telegraaf -- -- 5 .30 5 .30 
Totaal 11 -.77 47 35 58 .14 
* opvattingen van betrokken interne actor, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) tot 
  -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
 
De volkenrechtelijke thema’s worden in 58 uitspraken geëvalueerd in de dagbladen. Met 

name in de Volkskrant en NRC Handelsblad worden evaluatieve uitspraken over deze 

onderwerpen gedaan. Het beeld is vrij duidelijk: de houding ten opzichte van de sancties is 

negatief, wat in deze context een pleidooi voor het verlichten van de sancties in ruil voor 

erkenning van sancties van Bosnië en Kroatië door Servië inhoudt. Opheffing van het 

wapenembargo wordt in alle dagbladen gesteund, zij het in het ene (NRC Handelsblad, N=22, 

+.61) veel sterker dan in het andere (de Volkskrant, N=17, +.03). 
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 Als we kijken naar de (hoofd)redactionele commentaren en nieuwsanalyses geschreven door 

eigen redacteuren, dan treffen we 15 evaluerende uitspraken over deze thema’s aan. De 

richting is hetzelfde: sancties opheffen/verlichten kan op steun rekenen, opheffen van het 

wapenembargo eveneens.  

 

Sancties  

Op de opiniepagina’s worden de degens vooral gekruist over de eventuele opheffing van het 

wapenembargo. De sancties komen slechts incidenteel aan de orde. De economische sancties 

tegen Servië en Montenegro zijn in mei 1992, kort na het uitbreken van de oorlog in Bosnië, 

door de VN ingesteld. Gevolg is dat beide landen alleen in een enkel uitzonderingsgeval 

handel mogen drijven met het buitenland. In de zomer van 1994 zijn de sancties afgezwakt 

nadat Milošević de contacten met de Bosnische Serven verbrak en de grens tussen de 

Bosnisch-Servische Republiek in Bosnië en de republiek Servië sloot. Niettemin gelden er in 

1995 nog op vrij grote schaal economische sancties tegen Servië en Montenegro. In de 

praktijk, zo berichten verschillende media, vallen de gevolgen van de sancties nogal mee, 

althans voor sommige groepen in Servië en Montenegro. Zo schrijft Marjon Royen begin 

1995 een paginagroot verhaal over de situatie in Belgrado. ‘Belgrado vaart wel bij VN-

sancties’, luidt haar conclusie. In de stad is de zwarte handel in volle gang en valt weinig te 

merken van de sancties.  
‘Waar zijn ze toch? De armen, de behoeftigen, de bejaarden. Iemand hier moet toch het gelag 

betalen? Wat is er gebeurd met de “offers” voor de Bosnische broeders, de mooie Groot-

Servische martelaarsgedachte?’ 

 

Van Royen interviewt maffiabaas Goran Vukovic. Na in Duitsland een gevangenisstraf 

uitgezeten te hebben, speelt hij vanaf 1991 een hoofdrol in de maffia in Belgrado. De kans dat 

hij wordt opgepakt is nihil, zo weet een politieagent te melden. De helft van de 100.000 man 

sterke politiemacht is betrokken bij de bescherming van Milošević en de zijnen en de overige 

helft laat de maffiosi met rust. 
‘Wij bezorgen de maffiosi en misdadigers van Belgrado geen last. De bevelen komen van 

boven. En de enige die de politie controleert is de regering.’ (Marjon van Royen, NRC 

Handelsblad, 7 januari 1995).  

 

Vanaf februari komen de sancties vooral in het nieuws als onderdeel van een nieuw 

vredesplan van de Contactgroep. In ruil voor erkenning van Bosnië en Kroatië door Belgrado 
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zullen de sancties worden opgeheven/verlicht. Het voorstel stelt Milošević voor een moeilijke 

keus, zo betoogt Anet Bleich. De deal mag dan het einde van de oorlog dichterbij brengen, 

het betekent voor Milošević wel het opgeven van zijn ideaal van een Groot-Servië. Hier 

begint het pokerspel zonder einde tussen de contactgroep en Milošević (Anet Bleich, de 

Volkskrant, 7 februari 1995; zie over het diplomatieke steekspel hoofdstuk 5) .  

 

Eind maart schrijft Nicole Lucas twee artikelen over de situatie in Belgrado. Zij beschrijft de 

stad als ‘ongewoon gewoon’. Sinds Milošević heeft gebroken met de Bosnisch-Servische 

leider Karadžić doet men in Servië zijn uiterste best om zich ver te houden van de oorlog. Het 

nationalisme is verdwenen uit de politieke retoriek en de mensen concentreren zich op hun 

eigen leventje. Het einde van de oorlog lijkt naderbij te komen, al heeft Lukovic, Servisch 

journalist, ook over de consequenties daarvan zijn twijfels. 

‘Een vredesakkoord en het opheffen van de sancties zullen op korte termijn weinig 

veranderen. Ze zullen slechts laten zien hoe diep crimineel deze samenleving is geworden, 

hoeveel waarden en normen er verloren zijn gegaan. Dat deze schijn van normaliteit niet meer 

is dan de façade van een zwaar zieke maatschappij.’ 

 

In deze nieuwe situatie lijkt Milošević zijn volk voor te bereiden op de erkenning van Bosnië 

en Kroatië en dus de teloorgang van de Groot-Servische gedachte, zo redeneert Lucas. De 

dinar is plotseling in waarde gedaald, hetgeen leidt tot de wildste geruchten. 
‘Sommige waarnemers zagen er de hand in van de Servische president Slobodan Milošević. 

Hij zou opdracht hebben gegeven de drukpersen weer te laten draaien in een bewuste poging 

de economie de nek om te draaien. Hij zou daarmee zo’n paniek willen zaaien, dat de 

bevolking zijn besluit om Bosnië en Kroatië als onafhankelijke staten te erkennen zonder 

morren accepteert.’ (Nicole Lucas, Trouw, 30 en 31 maart 1995). 

 

In mei komen de sancties weer wat vaker in de berichtgeving voor, vooral als gevolg van een 

uiterste poging van de Contactgroep om Milošević te bewegen akkoord te gaan met ‘opheffen 

sancties in ruil voor erkenning’. Volgens Bart Rijs is het wel degelijk mogelijk dat Milošević 

beide landen zal erkennen: hijzelf is niet geïnteresseerd in een Groot-Servië, maar slechts in 

macht.  

‘Om zijn machtspositie te verstevigen streeft Milošević twee zaken na: het einde van de 

sancties tegen Servië en Montenegro en de uitschakeling van de nationalistische oppositie 

onder leiding van Radovan Karadžić. Erkenning van de Bosnische grenzen kan hem helpen 

dat te bereiken.’ (Bart Rijs, de Volkskrant, 20 mei 1995). 
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Het loopt anders: ‘Belgrado weigert erkenning Bosnië in ruil stop op sancties’, kopt Trouw op 

25 mei 1995. Vervolgens gaat alle aandacht van de internationale gemeenschap (en van de 

media) naar de gijzelaarscrisis die eind mei 1995 uitbreekt. Over sancties wordt nauwelijks 

meer geschreven.  

 

Wapenembargo 

Een belangrijk argument in de discussie rond het opheffen van het wapenembargo is het feit 

dat de internationale gemeenschap Bosnië kort na de onafhankelijkheidsverklaring in april 

1992 als staat heeft erkend. En iedere staat heeft het recht op zelfverdediging, ook Bosnië. 

Om dat recht te effectueren, is opheffing van het wapenembargo noodzakelijk, aldus de 

voorstanders van opheffing van het embargo. Tegenstanders van de opheffing bepleiten dat 

het embargo gaat gelden voor alle strijdende partijen. Verder stellen zij dat het eenzijdig 

opheffen van het wapenembargo erop neerkomt dat de internationale gemeenschap impliciet 

partij kiest in het conflict en dus haar neutraliteit verliest. Daar komt bij dat een escalatie van 

het conflict het onvermijdelijke gevolg zal zijn, waardoor nog meer burgers het slachtoffer 

zullen worden van bruut geweld. Dat is een consequentie waarvoor de westerse wereld geen 

verantwoorlijkheid mag dragen.  

 

Een paar dagen nadat Dole, leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, een 

voorstel heeft ingediend om het wapenembargo op te heffen, schrijft Bart Rijs:  
‘Als in de lente geen vooruitgang is geboekt met het vredesoverleg, de sneeuw van de bergen 

is verdwenen en het wapenembargo wordt opgeheven, zal de Bosnische oorlog een nieuwe, 

bloedige ronde ingaan.’ (Bart Rijs, de Volkskrant, 11 januari 1995). 

 

De discussie over het wapenembargo komt pas echt tot leven in juni 1995. In de maanden 

februari tot en met mei komt het onderwerp in slechts 28 uitspraken aan de orde. In juni zijn 

het vooral Amerikaanse actoren die met het thema in het nieuws zijn. De druk van sommige 

Amerikaanse politici om het wapenembargo op te heffen, wordt regelmatig in verband 

gebracht met de nadrukkelijke wens van Amerika buiten de oorlog in Bosnië te blijven: zorg 

dat de Bosniërs zichzelf adequaat kunnen verdedigen, en Amerika hoeft geen grondtroepen 

naar Bosnië te sturen.  
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Zijn de Amerikanen erop uit buiten de oorlog te blijven, de Bosnische Moslims willen niets 

liever dat dat Amerika betrokken raakt in het conflict, zo betoogt Joegoslavië-deskundige 

Eyal in een gesprek met Ewoud Nysingh: 
‘De Bosnische Moslims hebben er in veel opzichten baat bij dat de oorlog doorgaat. (...) de 

regering in Sarajevo blijft streven naar Amerikaanse inmenging en opheffing van het 

wapenembargo en schuwt daarbij geen enkel middel.’ (Ewoud Nysingh, de Volkskrant, 15 

juni 1995).  
 

De discussie komt helemaal tot leven na de val van Srebrenica. De politieke leiders zijn 

koortsachtig op zoek naar een passend antwoord op de (Bosnisch-) Servische agressie. Met 

name in Amerika laait de discussie over het wapenembargo weer op. De Republikeinse 

senator Dole neemt het initiatief voor een resolutie die de eenzijdige opheffing van het 

embargo door de VS mogelijk maakt.  

 

De opvolger van Voorhoeve als directeur van het instituut Clingendael, Van Staden, pleit kort 

na de val van Srebrenica eveneens voor opheffing van het wapenembargo:  
‘Ook opheffing van het embargo betekent terugtrekking van de VN-troepen uit Bosnië. Te 

zeggen dat dan de oorlog langer gaat duren, vindt de Clingendael-directeur geen overtuigend 

argument. “De oorlog sleept zich toch ook voort. Ik heb wel eens cynisch gezegd: we leveren 

wel doorvoede doden af. Als Bosnië wapens krijgt aangeleverd, volgt waarschijnlijk een 

geweldsexplosie. De kans is daarna wel groter dat het conflict sneller dan nu voorbij is.”’ 

(‘Huidig VN-beleid uitstel van executie’, Trouw, 13 juli 1995). 

 

Een dag later bepleit Norbert Both een realpolitieke aanpak van het Bosnië-conflict. 

Opheffing van het wapenembargo en terugtrekking van de vredesmacht, vormt de enige 

oplossing voor het conflict in Bosnië. De internationale gemeenschap dient de situatie op het 

slagveld te respecteren, zo stelt hij. Dit houdt in dat zij de strijdende partijen hun oorlog laat 

uitvechten en daarbij de Moslims in staat stelt hun eigen land te verdedigen (Norbert Both, de 

Volkskrant,14 juli 1995). 

 

Ook binnen het Europese parlement gaan in deze dagen stemmen op voor opheffing van het 

wapenembargo. Uit een artikel van Jos Klaassen blijkt dat naast Europees Commissaris van 

Buitenlandse Zaken Van den Broek, ook een aantal Europarlementariërs positief staan 

tegenover het opheffen van het embargo (Jos Klaassen, de Volkskrant, 13 juli 1995). Een dag 

later meldt Klaassen: ‘Europarlement bepleit opheffen wapenembargo tegen Bosnië’. Met een 
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grote meerderheid hebben de parlementariërs een resolutie aangenomen waarin het recht op 

zelfverdediging van de Bosnische regering tegenover de Servische agressor wordt erkend. 

 

Herman Wigbold voegt zich bij de voorstanders: in het artikel waarin hij de Nederlandse 

blauwhelmen vergelijkt met politiemannen uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft hij:  
‘De wereld dient de Bosnische Moslims te steunen door hen wapens te leveren. Niet omdat zij 

heiligen zijn – dat waren de Koeweiti’s ook niet – maar omdat zij het slachtoffer zijn van 

agressie. Op het ogenblik collaboreren de VN, ongewild maar toch, met de agressor. 

Nederland moet voor die rol bedanken.’ (Herman Wigbold, de Volkskrant, 17 juli 1995).   

 

In een artikel in de Volkskrant wordt de opgestapte VN-gezant voor de mensenrechten in 

Bosnië, Mazowiecki geciteerd. Hij laat zich positief uit over opheffing van het embargo. 
‘Volgens Mazowiecki zal de internationale gemeenschap de Bosnische burgers met geweld 

moeten beschermen of Bosnië moeten uitzonderen van het wapenembargo tegen ex-

Joegoslavië, zoals de Amerikaanse Senaat wil. “Ik vind dat het Bosnische volk het recht heeft 

zich te bewapenen en zichzelf te verdedigen, zolang wij hen niet helpen.”’ (‘Mazowiecki stopt 

wegens hypocrisie over Bosnië’, de Volkskrant, 28 juli 1995).  
 

Uithalend naar de internationale gemeenschap betoogt Frits Behrend in De Telegraaf dat 

slechts een keihard militair ingrijpen en wapenleveranties aan de Moslims de agressie kunnen 

stoppen.  

 ‘In plaats daarvan heeft men alles geslikt wat door Milošević en de zijnen als voldongen feit 

werd gepresenteerd en op elke inbreuk tegen de mensenrechten, op elke bloedige actie tegen 

weerlozen en massale etnische zuiveringen gereageerd met nietszeggende verklaringen en 

laffe uitvluchten, af en toe opgesmukt met loze dreigementen. (…) Wie aan de moorden een 

eind wil maken, moet ervoor zorgen dat de moordenaar de wapens uit de hand wordt 

geslagen. Eerst wanneer de verantwoordelijke politici in New York en Brussel hebben 

begrepen met wat voor lieden zij in dit conflict te maken hebben, zal men misschien bereid 

zijn om snel en effectief te handelen, niet om de oorlog te voeren, maar om DE OORLOG TE 

BEËINDIGEN, want daar gaat het toch om.’ (Frits Behrend, De Telegraaf, 20 juli 1995) 
 

8.3.4 Enkele conclusies  

• Het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ krijgt met name in juli 1995 veel aandacht. De meeste 

aandacht gaat uit naar onderwerpen ‘oorlogstribunaal’, ‘sancties’ en ‘wapenembargo’; 
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• de Volkskrant besteedt de meeste aandacht aan ‘volkenrechtelijke interventie’, De Telegraaf heeft 

relatief veel aandacht voor het onderwerp ‘oorlogstribunaal’; 

• De discussie binnen de internationale gemeenschap concentreert zich op de sancties en het 

wapenembargo. De VS zijn voorstander op opheffing van het wapenembargo, Europese landen met 

grondtroepen in Bosnië zijn tegen; 

• De interne actoren zijn duidelijk in hun mening: zowel sancties als het wapenembargo moeten 

worden opgeheven; 

• Nederlandse actoren worden nauwelijks genoemd in de discussie over ‘volkenrechtelijke 

interventie’, de regering wordt incidenteel vermeld als tegenstander van opheffing van het 

wapenembargo; 

• De dagbladen zijn, anders dan de Nederlandse regering, voorstander van het opheffen van het 

wapenembargo. 
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9 De berichtgeving over de val van Srebrenica 

 

9.1 Inleiding 

 

Juli 1995 is veruit de belangrijkste maand in de berichtgeving over het Bosnië conflict in 

1995. Op dinsdag 11 juli wordt de Moslim-enclave Srebrenica onder de voet gelopen door de 

Bosnische Serven. Over de val van Srebrenica, de aanloop en de nasleep daarbij inbegrepen, 

schrijven de vier dagbladen in juli 1995 in totaal 632 artikelen met 11.274 relevante 

uitspraken. In de dagen voor de val van Srebrenica besteden de vier kranten niet meer 

aandacht aan de gebeurtenissen in Bosnië dan ze in de maanden daarvoor gedaan hebben. In 

week 27 (3 tot en met 8 juli) verschijnen er in de vier kranten 36 artikelen tegen gemiddeld 40 

per week in het eerste halfjaar van 1995. Op zaterdag 8 juli verschijnen er in totaal welgeteld 

vier artikelen over de situatie in Bosnië, tegen gemiddeld ruim 8 per dag in de voorafgaande 

maanden. Kortom: in de berichtgeving wordt wel gemeld dat de spanning oploopt, maar daar 

is iedereen inmiddels volkomen aan gewend. Op maandag 10 en dinsdag 11 juli stijgt het 

aantal artikelen naar 17 respectievelijk 16, de dag na de val loopt het op tot 45. In de rest van 

de maand juli verschijnen  

 
Figuur 9.1 Aantal uitspraken in de berichtgeving in juli 1995, uitgesplitst naar dag 
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in de vier kranten gemiddeld 34 artikelen per dag over ‘Bosnië’. Het aantal relevante 

uitspraken vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld (zie figuur 9.1).  

 

Wat het aantal artikelen betreft, besteedt de Volkskrant in juli 1995 de meeste aandacht aan de 

gebeurtenissen in Bosnië. Nemen we het aantal uitspraken als maatstaf, dan komen we uit bij 

Trouw. 

  
Tabel 9.1 Totaal aantal artikelen en uitspraken in Juli 1995, uitgesplitst naar dagblad  
 Aantal artikelen Aantal uitspraken 
 N In %* N In %* Gemiddelde ** 
de Volkskrant 185 29,3 3126 26,5 16,9 
NRC Handelsblad 171 27,1 3076 26,0 18,0 
Trouw 157 24,8 3520 29,8 22,4 
De Telegraaf 119 18,8 2096 17,7 17,6 
Totaal 632 100,0 11.818 100,0 18,7 
*   in percentages van totaal aantal artikelen/uitspraken. 
** gemiddeld aantal uitspraken per artikel 

 

 

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de berichtgeving rond de val van Srebrenica. 

We onderscheiden vier perioden:  

• De aanloop naar de val van Srebrenica (vrijdag 6 tot en met dinsdag 11 juli 1995); 

• De val van Srebrenica (woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juli 1995); 

• De eerste reacties na de val van Srebrenica (maandag 17 tot en met zaterdag 22 juli 1995); 

• De terugkeer van Dutchbat uit Bosnië (maandag 23 tot en met zaterdag 29 juli 1995). 

 

9.2 De berichtgeving tijdens de aanloop naar de val van Srebrenica: 6-11 juli 1995 

 

9.2.1 De eerste berichten over zware gevechten rond Srebrenica 

De eerste gevechten rond de enclave vinden plaats op 6 juli 1995. Zowel de Volkskrant als 

Trouw openen ’s ochtends nog met berichten over Servische aanvallen op een andere enclave, 

te weten Bihac, maar diezelfde middag meldt NRC Handelsblad in een klein bericht op de 

voorpagina dat bij Srebrenica zware gevechten zijn uitgebroken. Het bericht is afkomstig van 

de persbureaus Reuter, AP en AFP. De letterlijke tekst luidt als volgt: 
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‘Zware gevechten bij Srebrenica, Dutchbat paraat 
Sarajevo, 6 juli. In de Moslim-enclave Srebrenica in het oosten van Bosnië wordt sinds 

vanochtend hevig gevochten tussen Bosnische Serviërs en Moslim-verdedigers. Het 

Nederlandse contingent blauwhelmen in Srebrenica is in de hoogste staat van paraatheid 

gebracht.’ 

 

Op vrijdag 7 juli maken de Volkskrant, Trouw en De Telegraaf alledrie melding van hevige 

gevechten rond Srebrenica. Trouw opent ermee onder de kop ‘Slagveld in Srebrenica’. Geen 

van de kranten heeft verslaggevers ter plekke, de berichten komen uit Sarajevo, Zagreb en 

Den Haag en zijn grotendeels gebaseerd op informatie van de VN-hoofdkwartieren in Zagreb 

en Sarajevo en van het crisiscentrum in Den Haag (zie box 9.1). De kranten noemen 

overigens drie verschillende VN-woordvoerders: in de Volkskrant citeert Bart Rijs VN-

woordvoerder Coward die spreekt van ‘oplopende spanning’, in Trouw verklaart VN-

woordvoerder Jim Landale dat Serven zo dichtbij de Moslim-troepen kwamen dat de partijen 

elkaar onder vuur namen met automatische geweren en in De Telegraaf deelt VN-

woordvoerder Alexander Ivanko mee dat Foxtrot (een van de observatieposten van Dutchbat 

in de omgeving van Srebrenica) door een bombardement vernietigd is. Alle kranten melden 

dat in Srebrenica de eerste hongerdoden zijn gevallen.  

 
Box 9.1 Eerste meldingen van gevechten rond Srebrenica in ochtendbladen van vrijdag 7 juli 1995 

 Kop Afkomstig van  Locatie 
de Volkskrant Strijd Srebrenica drijft Nederlandse VN’ers 

bunkers in 
Correspondent Bart Rijs  Zagreb 

Trouw Slagveld in Srebrenica AP, Reuter, ANP Sarajevo, Zagreb 
De Telegraaf Dutchbat in Bosnië midden in vuurlinie Van onze verslaggevers Den Haag/Zagreb 
 

 

Verwijzend naar overste De Ruiter op het VN-hoofdkwartier in Sarajevo voegt Bart Rijs er in 

de Volkskrant nog aan toe:  
‘Het is moeilijk in te schatten of dit een offensief is dat door zal gaan. Sinds de middag zijn de 

gevechten weer geluwd, dus houden we het voorlopig op een schermutseling.’  

 

In De Telegraaf zegt kolonel Deddens, chef-staf van het crisiscentrum in Den Haag, dat de 

contacten met de commandant van Dutchbat in Srebrenica, Tom Karremans, ‘sporadisch’ zijn 

geweest, omdat de verbindingen vanuit de schuilonderkomens slecht zijn. NRC Handelsblad 
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komt vrijdag 7 juli opnieuw met een klein bericht ‘Dag van zware gevechten in Srebrenica’. 

Ook vandaag (vrijdag), aldus het bericht, wordt er in Srebrenica gevochten, zij het minder 

hevig. De Nederlandse VN’ers vormen volgens een VN-woordvoerder geen doelwit.  

 

De Volkskrant toont zich in het (hoofd)redactionele commentaar somber over de situatie in 

Bosnië. ‘Uitzichtloos, zo is de situatie in Bosnië-Herzegovina al vele malen genoemd. Maar 

zelden was die kwalificatie zo toepasselijk als nu’, luiden de openingszinnen. Na de vrijlating 

door de Bosnische Serven van gegijzelde blauwhelmen is de impasse alleen maar groter 

geworden, de bevoorrading van de ‘veilige gebieden’ wordt nog steeds naar hartelust 

tegengewerkt door de Bosnische Serven, de zware wapens rond Sarajevo zijn weer volop in 

gebruik en de nieuwste ‘uitvinding’ van de internationale gemeenschap, de snelle 

reactiemacht, is voor een groot deel wel in Kroatië gearriveerd, maar heeft domweg geen 

instructie.  
 ‘Een nieuw dieptepunt betreft de rol van de nieuwe Brits/Frans/Nederlandse reactiemacht. 

Die is voor een belangrijk deel in Kroatië gearriveerd, maar wat zij gaat doen is in nevelen 

gehuld. De troepen die de Verenigde Naties in Bosnië in staat zouden moeten stellen hun 

humanitaire en beschermende taak te vervullen, hebben domweg geen instructies. (...) Kritiek 

is de situatie, omdat de grens aan het voortmodderen in zicht komt, zonder dat er sprake is van 

een deugdelijk alternatief. Op 14 juli zal de Amerikaanse senaat zich, waarschijnlijk met grote 

meerderheid, uitspreken voor opheffing van het wapenembargo. Als dat besluit niet door een 

veto van president Clinton wordt getroffen, zullen de VN weg moeten uit Bosnië. Dat 

vergroot de ellende voor de bevolking nog verder en bovendien wordt die terugtrekking 

allesbehalve een zomerwandeling. De VN hebben nog ongeveer een week de tijd om te laten 

zien dat ze hun missie in Bosnië serieus nemen.’ (‘Bosnische tunnel’, de Volkskrant, 7 juli 

1995). 

 

Op zaterdag 8 juli besteden de vier kranten elk één artikel aan voormalig Joegoslavië. De 

situatie rond Srebrenica komt alleen in de Volkskrant kort ter sprake (er is gisteren weer 

gevochten), het overgrote deel van de berichten gaat over andere nieuwsfeiten: EU-

bemiddelaar Bildt is bij het verlaten van Sarajevo beschoten, België stelt 180 man 

beschikbaar voor de snelle reactiemacht en de VN-rapporteur voor de mensenrechten, 

Mazowiecki, presenteert een nieuw rapport. Hij beschuldigt het Kroatische regeringsleger 

ervan bij de strijd in West-Slavonië met automatische wapens op burgers geschoten te 

hebben. Volgens Mazowiecki maken alle partijen zich schuldig aan schendingen van 

mensenrechten, maar treft de Bosnische Serven de grootste blaam.  
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9.2.2  Bosnische Serven rukken verder op naar Srebrenica, Nederlandse blauwhelm  

    sneuvelt: de berichtgeving van maandag 10 juli 1995 

In het weekend krijgen de Bosnisch-Servische acties gaandeweg meer het karakter van een 

offensief dan van een schermutseling. De Bosnische Serven beschieten en bestormen een 

aantal observatieposten van de VN rond Srebrenica en voeren 28 blauwhelmen af naar het 

nabijgelegen dorp Bratunac. De bemanning van observatiepost Foxtrot ontruimt de post en 

trekt zich in hun pantservoertuig terug naar Srebrenica. Ze hebben de post nauwelijks verlaten 

of ze worden tegengehouden door woedende Moslims, die eisen dat de blauwhelmen op hun 

post blijven. Tijdens dat oponthoud wordt boordschutter Raviv van Renssen dodelijk 

getroffen, vermoedelijk door vuur van het Bosnische regeringsleger. Alle ochtendkranten 

besteden een apart artikel aan de dood van de Nederlandse blauwhelm en doen verder 

uitvoerig verslag van de verdere opmars van de Bosnische Serven (zie box 9.2). 

 
Box 9.2 De ochtendbladen van maandag 10 juli over de Servische opmars richting Srebrenica 

 Kop Afkomstig van  Locatie 
de Volkskrant VN weigeren Nederlandse soldaten luchtsteun Correspondent Bart Rijs Zagreb 
Trouw Dutchbat in het nauw Een onzer 

verslaggeefsters 
Amsterdam 

De Telegraaf Blauwhelmen speelbal Onze verslaggevers Den Haag/Split 
 

 

Luchtsteun 

Bart Rijs meldt dat hoge VN-officieren hebben verklaard dat de VN zaterdag 9 juli een 

verzoek om luchtsteun van de Nederlandse blauwhelmen heeft afgewezen. ‘De VN hebben in 

hun beslissing laten meewegen dat dit de onderhandelingen met de Bosnische Serven zou 

verstoren’, voegt hij er aan toe. De weigering om luchtsteun te geven, komt later opnieuw aan 

de orde in een passage waarin citaten en parafrases van zegslieden en eigen interpretatie van 

de correspondent voortdurend door elkaar heen lopen: 

‘“Er waren geen militair-technische redenen om luchtaanvallen tegen te houden”, zegt een 

Nederlandse VN-officier die de situatie in Srebrenica goed kent. “Het was een politiek 

besluit”. De Nederlandse blauwhelmen zijn te licht bewapend om zonder luchtsteun 

weerstand te bieden aan een serieuze Servische aanval met tanks en artillerie.  

De Bosnische Serviërs hadden zaterdagochtend na weken onderhandelen eindelijk beloofd 

VN-konvooien toe te laten tot Sarajevo. Die belofte zou na een luchtaanval zeker weer van 
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tafel zijn gegaan waardoor de toch al benarde positie van vijfduizend VN-soldaten in Sarajevo 

onmogelijk was geworden. Een VN-officier in Sarajevo die nauw bij de besluitvorming was 

betrokken, spreekt van een samenspel van factoren. “We spelen een schaakspel zonder zwarte 

en witte vakjes”, verzucht hij. De VN-leiding had aangenomen dat een veilige terugtocht 

mogelijk zou zijn, wanneer de observatieposten door de Bosnische Serviërs onder de voet 

zouden worden gelopen.’ (Rijs, de Volkskrant,10 juli 1995).  

 

Trouw en De Telegraaf berichten niet over een weigering van de VN om Dutchbat luchtsteun 

te verlenen. Luchtsteun komt wel aan de orde, maar in een andere context. UNPROFOR heeft 

zondagavond, zo schrijft Trouw, in een brief aan generaal Mladic gedreigd met 

luchtaanvallen als de opmars niet stopt. Trouw heeft weinig vertrouwen dat het dreigement 

zal werken: 
‘In Srebrenica zitten vierhonderd Nederlandse VN-militairen, die tot taak hebben de 

bevolking te beschermen tegen het oorlogsgeweld. “Dutchbat” staat echter machteloos 

tegenover de opmars van de Serviërs. Als de Bosnische Serviërs de stad willen innnemen, 

houdt weinig hen meer tegen. Waarschijnlijk ook niet het dreigement van NAVO-

luchtaanvallen.’ (‘Dutchbat in het nauw’, Trouw, 10 juli 1995). 

 

In De Telegraaf bevestigt minister Voorhoeve dat de NAVO opnieuw om luchtsteun is 

gevraagd, in de Volkskrant schrijft Bart Rijs dat de VN zondagavond laat ‘alsnog met 

luchtaanvallen dreigden wanneer de Serviërs de stad Srebrenica aanvallen. Maar zolang er 

Nederlanders in Servische handen zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk 

om luchtsteun zal worden gevraagd’ (Rijs, de Volkskrant, 10 juli 1995). 

 

NRC Handelsblad meldt ’s avonds dat de Nederlanders inmiddels verdreven zijn uit zes van 

de dertien observatieposten rondom Srebrenica. De Bosnische Serven hebben daarbij in totaal 

32 VN’ers meegenomen, de meesten verblijven in een kazerne in Bratunac. Weigering van 

luchtsteun komt terloops aan de orde in een relaas over de opgave van de observatieposten. 

De opgave van vijf verschillende observatieposten wordt kort beschreven.  

‘Later in de middag (van zondag 9 juli) werd observatiepost Kilo door de Nederlanders 

gedwongen verlaten: tien militairen werden afgevoerd naar een locatie ten zuidwesten van 

Srebrenica. Intussen had het Nederlandse commando besloten om een “terugval-

observatiepost” in te richten aan de zuidoostelijke rand van de stad waar drie Bosnisch-

Servische tanks waren genaderd. Drie YPR-pantservoertuigen, uitgerust met anti-tankraketten, 

werden in stelling gebracht om de doortocht van deze tanks te verhinderen. De Nederlandse 
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commandant vroeg NAVO-luchtsteun aan, maar kreeg die niet.’ (‘Nederlanders Srebrenica uit 

zes observatieposten gezet’, NRC Handelsblad,10 juli 1995).  

 

Ook NRC Handelsblad meldt dat de VN in een brief aan generaal Mladic gedreigd heeft met 

luchtaanvallen: 

 ‘“Uw opmars moet stoppen waar hij nu is”, aldus de brief. Nederlandse blauwhelmen hebben 

een wegversperring opgeworpen ten zuiden van de de stad. Als die wordt aangevallen volgen 

luchtaanvallen. In de brief eisten de VN tevens de vrijlating van 32 Nederlanders en de 

teruggave van hun in beslag genomen wapens en werd Mladic verantwoordelijk gesteld voor 

wat werd genoemd “de ernstige escalatie” van het conflict.’ (‘VN dreigen Serviërs met 

luchtaanvallen’, NRC Handelsblad,10 juli 1995).  

 

Bedoelingen Serven onduidelijk 

Alle kranten melden dat de bedoelingen van de Bosnische Serven onduidelijk zijn. ‘Willen ze 

alleen een deel van de observatieposten innemen of hebben ze grootsere plannen?’ zo citeert 

De Telegraaf minister van Defensie Voorhoeve. De Volkskrant meldt dat VN-functionarissen 

vermoeden dat de Bosnische Serven niet uit zijn op verovering van de enclave, maar alleen de 

strop langzaam aantrekken. Op die manier proberen ze de VN te dwingen om de drie enclaves 

in Oost-Bosnië op te geven en de bevolking te evacueren. Trouw schrijft dat op het VN-

hoofdkwartier er rekening mee wordt gehouden dat de Bosnische Serven alleen een 

belangrijke oost-westverbinding ten zuiden van Srebrenica in handen willen krijgen. De 

verslaggeefster zinspeelt op een economisch motief: aan de weg ligt een mijn die economisch 

van belang is. Minister Voorhoeve laat in Trouw weten dat inname van de enclave door de 

Bosnische Serven voor de bevolking een ramp zou zijn: ‘Dan komen er mogelijk weer 

etnische zuiveringen.’  

 

Over de bedoelingen van de Bosnische Serven bestaat onduidelijkheid, bericht NRC 

Handelsblad diezelfde avond:  
‘Zelf hebben ze gezegd Srebrenica te zijn binnengetrokken omdat het regeringsleger de 

enclave gebruikt als uitvalsbasis voor aanvallen op de stellingen van de Serviërs. De VN gaan 

ervan uit dat het de Serviërs er niet om te doen is de hele enclave in handen te krijgen. 

Waarschijnlijk willen ze de wegen van en naar de enclave steviger in handen krijgen, hun 

eigen aanvoerroute langs Srebrenica veiligstellen en de omvang van de enclave verkleinen.’ 

(‘VN dreigen Serviërs met luchtaanvallen’, NRC Handelsblad, 10 juli 1995).  
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Achtergronden en commentaar 

Peter Michielsen schrijft in een achtergrondartikel dat in het ‘veilige gebied’ Srebrenica al 

drie jaar lang angst, terreur en honger heersen. In de eerste dagen van de oorlog vielen de 

Bosnische Serven de stad aan. Vanaf die tijd houden ze de stad omsingeld. Hij stelt dat 

Srebrenica (in tegenstelling tot Goražde) geen stategische waarde heeft: er lopen geen 

belangrijke wegen langs of door. De stad wordt verdedigd door een eenheid van het 

Bosnische regeringsleger  
‘onder bevel van Nasir Orić, voormalig lid van de de lijfwacht van de Servische president 

Milošević, die regelmatig patrouilles de heuvels instuurt voor guerilla-aanvallen op Servische 

stellingen.’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 10 juli 1995).  

 

De opmars van de Bosnische Serven en vooral de dood van Raviv van Renssen geven nieuw 

voedsel aan de twijfels over het nut van de VN-aanwezigheid in Bosnië. ‘Weggejaagd door 

de een, neergeknald door de ander’, vat de kop boven een bijdrage van Bart Rijs over de 

afscheidsbijeenkomst voor Raviv van Renssen de situatie van de blauwhelmen kort samen. 

Rijs constateert dat bij velen de vraag leeft ‘Als er toch nog op je wordt geschoten, heeft het 

dan wel zin om hier te zijn?’ (Rijs, de Volkskrant, 10 juli 1995). Woordvoerders van de 

regeringspartijen laten in de Volkskrant weten geschokt te zijn door de dood van de 

Nederlandse VN’er, maar er geen reden in te zien om de troepen onmiddellijk naar Nederland 

terug te halen. ‘Hoe triest het ook is wat er is gebeurd, de VN heeft nog steeds een taak in 

Bosnië’, zegt PvdA-kamerlid Valk. CDA-Kamerlid Hillen toont zich sceptisch: 

‘De VN heeft te weinig middelen om het probleem te managen. Bovendien is ingrijpen alleen 

zinvol als het militaire doel van interventie bekend is. We weten nog steeds niet wat we met 

Bosnië aanmoeten.’ (‘Besluit over Bosnië moet spoedig vallen’, de Volkskrant, 10 juli 1995). 

 

NRC Handelsblad wijdt een (hoofd)redactioneel commentaar aan de gebeurtenissen tijdens 

het weekeinde. De krant is van oordeel dat de Serven de internationale gemeenschap opnieuw 

voor het blok gezet hebben: 

‘De verzamelde internationale autoriteiten blijken ten aanzien van Bosnië hardleers. Opnieuw 

is het praktisch uitgesloten met harde hand op de brutale provocaties van de Bosnische 

Serviërs te reageren. Want opnieuw hebben dezen een dertigtal blauwhelmen, ditmaal alleen 

Nederlanders, in handen die desgewenst als gijzelaar dienst kunnen doen. De verklaring die 

van de voortdurende algemene passiviteit van VN en NAVO officieel is gegeven, wil dat er 

nu juist een doorbraak binnen bereik is over de bevoorrading van Sarajevo, waar bevolking en 

VN-garnizoen door een volgehouden isolement in ernstige moeilijkheden dreigen te geraken. 



 213 

Daarvoor moesten de belangen van de bevolking van Srebrenica en van de Nederlandse 

militairen kennelijk wijken. De Serviërs hebben de internationale gemeenschap zo in de tang. 

Minister Voorhoeve acht het nog onduidelijk wat de Serviërs in Srebrenica precies van plan 

zijn. De bewindsman mag ervan uitgaan dat hun doel niet minder is dan voortzetting van de in 

1992 begonnen etnische zuivering en dus beëindiging van de de status van die stad als een 

door de VN “beveiligde Moslim-enclave” in Servisch gebied.’  

 

Over de Nederlandse positie schrijft de krant:  
‘Waar minister Voorhoeve meent dat een verdediging van de enclave door Dutchbat gezien de 

krachtsverhoudingen ter plaatse onmogelijk is, meldde een VN-voorlichter dat Dutchbat een 

verdedigende positie met antitankwapens heeft ingenomen. Als dat laatste waar is, dreigen de 

Nederlandse blauwhelmen met een oorlogstaak te worden opgescheept met een hand op de 

rug gebonden. Steun vanuit de lucht zou mogelijk Dutchbat zelf kunnen redden, maar zou de 

door de Serviërs afgevoerde Nederlandse militairen in een bijzonder penibele positie kunnen 

brengen. (...) Voor Den Haag moet het lot van Van Renssen en dat van Dutchbat in zijn geheel 

te denken geven. Niet omdat de Nederlandse bijdrage aan de VN onder alle omstandigheden 

onmiddellijk gerelateerd zou moeten worden aan gebrachte offers. Van het begin af is 

duidelijk geweest dat “peacekeeping” risico’s met zich meebrengt. Maar wel omdat 

voortdurend de mogelijkheden van de internationale operatie in Bosnië moeten worden 

afgewogen tegen de steeds weer opgeworpen nagenoeg onoverwinnelijke hindernissen. Het 

ziet er bijvoorbeeld naar uit dat de snelle-interventiemacht-in-opbouw om te beginnen een 

averechtse uitwerking heeft. De tijd die deze opbouw in beslag neemt, gebruiken de Serviërs 

om zoveel mogelijk voldongen feiten te scheppen. Deze strijdmacht zou de blauwhelmen 

soelaas moeten bregen, maar brengt de verschillende VN-opstellingen juist versneld in de 

problemen.’ (‘Dutchbat’, NRC Handelsblad, 10 juli 1995) 

 

9.2.3 Voorhoeve acht luchtsteun onvermijdelijk: de berichtgeving van dinsdag 11 juli 

Op maandagavond 10 juli verschijnt minister Voorhoeve in NOVA. Hij zegt luchtsteun voor 

de ingesloten VN-militairen onvermijdelijk te achten. De volgende dag berichten alle 

dagbladen over de uitspraken van minister Voorhoeve. In de Volkskrant en Trouw is 

Voorhoeves uitspraak over luchtsteun de opening, in NRC Handelsblad is het een bericht op 

de voorpagina (zie box 9.3).  

 
Box 9.3 Voorhoeves uitspraken over NAVO-luchsteun in de dagbladen 

 Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Voorhoeve acht luchtsteun Dutchbat nodig  
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Trouw NAVO-steun voor Srebrenica gevraagd Voorhoeve ziet vasthouden 30 Nederlandse 
blauwhelmen niet als belemmering 

NRC Handelsblad Voorhoeve: NAVO-luchtsteun in Bosnië is 
onvermijdelijk 

 

  

 

De Telegraaf maakt wel melding van Voorhoeves uitspraak, maar ‘verstopt’ deze in een 

artikel waarin een door Dutchbat afgeslagen aanval van de Bosnische Serven op Srebrenica 

centraal staat: 

 ‘Minister Voorhoeve betoonde zich pessimistisch over de plannen van de Bosnische Serviërs. 

Hij zei te verwachten dat de enclave onder de voet gelopen zal worden en dat “luchtaanvallen 

van de NAVO onvermijdelijk worden”. Deze dreigende luchtaanvallen brengen dertig door de 

Bosnische Serviërs gegijzelde Nederlandse blauwhelmen in direct levensgevaar.’ (‘Dutchbat 

vecht met Serviërs’, De Telegraaf, 11 juli 1995). 

 

Het risico dat luchtaanvallen met zich mee brengen voor de 32 blauwhelmen in handen van 

de Bosnische Serven, blijft in geen van de kranten onbesproken. Het bericht in de Volkskrant 

parafraseert Voorhoeves woorden bijvoorbeeld als volgt: 
‘Voorhoeve, die tevens zei dat de veiligheid van de Nederlanders bij Srebrenica voor het 

kabinet de hoogste prioriteit heeft, erkende dat het inroepen van NAVO-luchtsteun riskant is. 

De Bosnische Serviërs gijzelen immers Nederlandse militairen. Niettemin achtte Voorhoeve 

luchtsteun, waarover gisteravond laat overleg gaande was, noodzakelijk, omdat “alles er op 

wijst dat de Serviërs van plan zijn Srebrenica onder de voet te lopen.” Dat kan volgens de 

minister door de VN niet worden getolereerd.’ (‘Voorhoeve acht luchtsteun voor Dutchbat 

nodig’, de Volkskrant, 11 juli 1995). 

  

Zich baserend op berichten van persbureaus (Reuter, AP, AFP en ANP) meldt NRC 

Handelsblad ’s avonds:  

‘Overste Karremans, commandant van Dutchbat in Srebrenica, heeft maandagavond en 

dinsdagmorgen twee keer de hulp ingeroepen van de NAVO. Maar generaal Janvier, de 

bevelhebber van de VN-macht in ex-Joegoslavië, weigerde de luchtsteun.’ (‘Bosnische 

Serviërs: ontruim Srebrenica’, NRC Handelsblad, 11 juli 1995).  

 

Naast de uitspraken van Voorhoeve over NAVO-luchtsteun, besteden de dagbladen in de 

berichtgeving aandacht aan: 

• het bezoek van de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey aan Den Haag; 
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• de gevechten rond Srebrenica, waarbij ook Nederlandse militairen betrokken zijn geraakt; 

• een ultimatum van Bosnisch-Servische kant aan de VN.  

 

Sacirbey in Den Haag 

In een gesprek met minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve (Defensie) zegt 

de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey een onafhankelijk onderzoek toe 

naar de dood van Raviv van Renssen. Sacirbey betreurt de dood van de Nederlandse militair 

en voegt eraan toe dat de regering in Sarajevo opdracht heeft gegeven herhaling van zulk 

onaanvaardbaar gedrag te voorkomen (‘Voorhoeve acht luchtsteun voor Dutchbat nodig’, de 

Volkskrant, 11 juli 1995). NRC Handelsblad volstaat verder met de mededeling dat Sacirbey 

zich verzet tegen terugtrekking van de Nederlandse militairen uit Srebrenica. De drie andere 

kranten geven ieder een eigen versie van Sacirbey’s uitspraken ter verklaring van de 

oplopende spanningen tussen de Moslims en de Nederlandse militairen (box 9.4). 

 
Box 9.4 Sacirbey’s uitspraken over de gespannen situatie in Srebrenica in de dagbladen van 11 juli 1995 

 Weergave Sacirbeys uitspraken in dagbladen van 11 juli 1995 
de Volkskrant ‘Hij betreurde de fricties die tussen Den Haag en Sarajevo zijn ontstaan. Volgens hem zijn de 

inwoners van Srebrenica bang dat de Nederlandse blauwhelmen weg zullen gaan en hen in de steek 
laten. ‘Alle opties zijn verschrikkelijk’, aldus Sacirbey, die meent dat zowel de burgerbevolking 
van Srebrenica als de VN-militairen die door de Serven gegijzeld zijn met de bedoeling zowel 
NAVO als VN te neutraliseren. De Nederlanders en de plaatselijke bevolking zitten volgens 
Sacirbey samen in de val. In Den Haag overheerste maandag echter de gedachte dat de 
Nederlanders gemangeld dreigen te worden tussen de Bosnische Serven en de Moslims.’  

Trouw ‘(...) De Bosnische bewindsman voegde hieraan toe het wel begrijpelijk te vinden dat de 
spanningen tussen de Bosnische Moslimbevolking en haar krijgsmacht enerzijds en de Nederlandse 
blauwhelmen anderzijds toenemen. Het verlaten van vijf waarnemersposten heeft het gevoel 
versterkt dat de bescherming door de VN-vredesmacht sterk tekortschiet, aldus Sacirbey.’ 

De Telegraaf  ‘Volgens Sacirbey nemen ‘de spanningen tussen de Moslimbevolking en de Nederlandse 
blauwhelmen onvermijdelijk toe’ als gevolg van de opmars van de Bosnische Serven in Srebrenica. 
Hij sprak van een ‘onmogelijke situatie’ waarbij de Nederlanders zich als neutraal beschouwen, 
maar waarbij de plaatselijke bevolking het toestaan van die opmars als ‘verraad’ zien.’ 

 
 

Gevechten rond Srebrenica 

Ten zuiden van Srebrenica slaan Nederlandse VN-militairen een aanval van tachtig Servische 

infanteristen af. Alle kranten maken er melding van, de Volkskrant en De Telegraaf in 

artikelen onder de kop ‘Nederlanders slaan aanval Serven af’ respectievelijk ‘Dutchbat vecht 

met Serven’, de twee andere dagbladen nemen het nieuwsfeit mee in artikelen onder de kop 

‘NAVO-steun voor Srebrenica gevraagd’ (Trouw) respectievelijk ‘Bosnische Serven: ontruim 

Srebrenica’ (NRC Handelsblad). Alle kranten melden verder dat Frankrijk 

gevechtshelikopters met bemanning heeft aangeboden ter ondersteuning van de Nederlandse 
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blauwhelmen in Srebrenica. Volgens De Telegraaf heeft minister Voorhoeve dat aanbod 

vooralsnog afgeslagen uit vrees voor escalatie. In het bericht van de Volkskrant komen 

opnieuw VN-zegslieden aan het woord die betwijfelen of de Bosnische Serven echt uit zijn 

op verovering van de enclave:  

‘VN-waarnemers zijn er overigens nog steeds niet zeker van dat de Serviërs Srebrenica-stad 

echt willen innemen. Ze betwijfelen of de aanvallers over genoeg materieel beschikken en 

bovendien zouden de laatsten een humanitaire ramp willen voorkomen. Duizenden 

vluchtelingen hebben een heenkomen in het centrum gezocht. “Wat moeten de Serviërs met 

40 duizend Moslims?”, zo vroeg een hoge VN-functionaris zich af.’ (‘Nederlanders slaan 

aanval van Serviërs af’, de Volkskrant, 11 juli 1995).  

 

Ultimatum Bosnische Serven aan VN 

In het bericht over het afslaan van de Bosnisch-Servische aanval op Srebrenica, maakt De 

Telegraaf melding van een ultimatum van Bosnisch-Servische zijde aan de VN: 
‘De aanval, uitgevoerd door zo’n 80 Servische infanteristen, lijkt een voorbode te zijn van 

meer geweld nu de lokale bevelhebber van de Bosnische Serviërs afgelopen avond per 

telefoon de Nederlandse commandant liet weten dat de blauwhelmen binnen 48 uur zich uit de 

enclave moeten hebben teruggetrokken met achterlating van hun wapens. Het ultimatum geldt 

tevens voor de 42.000 burgers en voor het Bosnische regeringsleger.’ (‘Dutchbat vecht met 

Serviërs’, De Telegraaf, 11 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad komt ’s avonds met hetzelfde bericht en voegt er de reactie van de VN aan 

toe:  
‘De VN bestempelen het ultimatum als een “regelrecht dreigement” en lieten weten dat het 

niet zal worden opgevolgd. Woordvoerder Coward waarschuwde de Bosnische Serviërs 

opnieuw voor luchtaanvallen van de NAVO als ze hun opmars naar Srebrenica voortzetten. 

De Bosnische premier, Haris Silajdzić, sluit een vertrek van burgers uit: “Ze hebben geen plek 

om heen te gaan”.’ (‘Bosnische Serviërs: ontruim Srebrenica’, NRC Handelsblad, 11 juli 

1995).  

 

Achtergronden en commentaren  

De Volksrant (N=3) en NRC Handelsblad (N=2) publiceren dinsdag 11 juli 

achtergrondartikelen, Trouw een dubbel (hoofd)redactioneel commentaar (zie box 9.5). 
 

Box 9.5 Achtergrondartikelen en (hoofd)redactionele commentaren d.d. 11 juli 1995 

 Geschreven door Korte inhoud 
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de Volkskrant Verslaggever Hans 
Moleman, Den 
Haag  

Crisisstaf van Defensie acht het waarschijnlijk dat de situatie rond 
Srebrenica zich de komende dagen zal stabiliseren. Situatie lijkt weer 
beheersbaar, aldus kolonel Deddens van de crisisstaf maandagmiddag. 
Dat is mede een gevolg van het feit dat de aanvallers hun doel bereikt 
hebben: de controle over een weggetje ten zuiden van Srebrenica naar 
enkele bauxietmijnen. Vraag is wat de regeringstroepen in de enclave 
gaan doen. Harde incidenten tussen Dutchbat en Moslimsoldaten van de 
afgelopen dagen, tonen dat de verhoudingen binnen de enclave zeer 
gespannen zijn. Bosnische soldaten proberen met hun aanvallen de 
Nederlanders te dwingen op hun post te blijven.  

 Buitenlandredactie Historisch overzicht van ontstaan ‘veilige gebieden’. Kop bevat de 
conclusie: VN konden ‘veilige gebieden’ eigenlijk nooit beschermen; 
‘Hoewel de VN-militairen er nergens in geslaagd zijn de ‘veilige 
gebieden’ daadwerkelijk voor honderd procent te beschermen, hebben zij 
wel een beschermende functie vervuld. Met name bij de oostelijke 
enclaves (Srebrenica, Zepa, Goražde) waar het Bosnische regeringsleger 
geen partij is voor de Bosnische Serven. Die hebben het tot dusver nog 
nooit gewaagd een ‘veilig gebied’ militair onder de voet te lopen en de 
bevolking te verdrijven of erger.’  

 P. Makken en P. 
Davids (externe 
deskundigen) 

Pleidooi voor een andere strategie in Bosnië. VN moet om drie redenen 
wel aanwezig blijven in ex-Joegoslavië: genocide/etnische zuiveringen 
tegenhouden, humanitaire hulpverlening veiligstellen en 
geloofwaardigheid VN behouden. Aanwezigheid op de grond is 
ongewenst, geeft de strijdende partijen de mogelijkheid om de VN te 
chanteren (gijzelingen). Zet het enige wapen in waarop de strijdende 
partijen politiek en militair geen adequaat antwoord hebben: de 
luchtmacht.  

Trouw (Hoofd)redactie  ‘Waarschijnlijk zal over enkele dagen de Kamer in spoeddebat bij elkaar 
komen om de situatie te bespreken, maar de vraag is of er, zoals al zo 
vaak is gebeurd, meer dan machteloze woede valt te uiten.’ 
Gebeurtenissen rond Srebrenica laten zien hoezeer de internationale 
gemeenschap door de Bosnische Serven in de tang wordt gehouden. De 
‘veilige gebieden’ zijn door de VN vooral in het leven geroepen om de 
opheffing van het wapenembargo te voorkomen.  

 (Hoofd)redactie ‘Op militair gebied lijkt het fiasco compleet. UNPROFOR is niet in staat 
de Bosnische Moslims te beschermen, de interventiemacht kan 
UNPROFOR niet beschermen en de NAVO-luchtmacht kan geen van 
drieën beschermen. (...) De tijd lijkt rijp dat de Veiligheidsraad, en tevens 
de leden van de Contactgroep, een belangrijk besluit nemen. Ofwel zij 
maken hun belofte waar en beschermen de Moslim-bevolking, of zij 
staan toe dat het Moslim-regeringsleger de wapens krijgt om dat te doen. 
Het kan niet van tweeën geen blijven’ 

NRC 
Handelsblad 

Redacteur Peter 
Michielsen 

Historisch overzicht van ontstaan ‘veilige gebieden’. ‘Sinds hun 
uitroeping zijn de safe areas de facto de meest onveilige gebieden van 
Bosnië. De blauwhelmen worden door hun gebrekkige mandaat, hun 
lichte bewapening en hun voorgeschreven onpartijdigheid gehinderd in 
hun taak. De Bosnische Serven voeren regelmatig aanvallen uit en 
blokkeren naar believen de aanvoer van humanitaire goederen. Volgens 
de Serven misbruikt het Bosnische regeringsleger de beschermde status 
door vanuit de enclaves aanvallen te doen op de Serven. VN-
woordvoerders bevestigen dat de Moslims vanuit de enclaves de Serven 
met aanvallen provoceren die de VN-soldaten vervolgens in de rol van 
actieve verdediger dwingen.’ 
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 René Gremaux en 
Abe de Vries 
(externe 
deskundigen) 

Auteurs stellen dat Westerse media tekortschieten in de berichtgeving 
over de oorlog in Bosnië: de journalisten zijn vooringenomen (meestal 
links-liberale en geëngageerde nieuwsproducenten met als enige bagage 
‘hun door de pers geregisseerde verontwaardiging over de 
oorlogsgruwelen, op den duur worden ze allemaal lid van de ‘doe-iets-
club’), slecht voorbereid (ze beheersen het Servo-Kroatisch niet en 
worden zo makkelijk mikpunt van manipulatie, hebben weinig kennis 
van de complexe Bosnische problematiek) en vaak op de verkeerde 
plaats (te veel en te vaak in Sarajevo). Bosnische Moslims hebben hun 
publicitaire succes grotendeels te danken aan het falen van de Westerse 
media: de vele gruweldaden die ook de ‘agressor’ van begin af aan zijn 
aangedaan, hebben nauwelijks en/of pas heel laat publicitair aandacht 
gekregen; Moslims hebben aanslagen gepleegd om die vervolgens in de 
schoenen van de Serven te schuiven en zo de publieke opinie in het 
Westen te winnen voor hun pleidooi om in te grijpen, een tactiek die 
eveneens weinig aandacht heeft gekregen in westerse media. Resultaat: 
‘een wijd verspreide verwrongen perceptie van het conflict. Onder druk 
van de media heeft het Westen een volstrekt onkritische houding 
aangenomen jegens de machtsaanspraken van de Moslim-regering en bij 
haar de illusie gevoed dat de Bosnische eenheidsstaat tot de 
mogelijkheden behoort.’  

 

 

 

9.3 De berichtgeving over de val van Srebrenica: 12 tot en met 15 juli 1995 

 

Op dinsdag 11 juli 1995 valt Srebrenica, op woensdag 12 juli besteden de vier kranten 

gezamenlijk 45 artikelen met 873 relevante uitspraken aan de val van Srebrenica. Ook de 

dagen erna domineert de val van Srebrenica het nieuws, al neemt de aandacht iedere dag licht 

af: donderdag 13 juli 42 artikelen met 826 uitspraken, vrijdag 14 juli 40 artikelen met 783 

uitspraken en zaterdag 15 juli 36 artikelen met 701 uitspraken (zie tabel 9.2). 
 
Tabel 9.2 De berichtgeving over de val van Srebrenica, uitgesplitst naar dag en naar dagblad 

 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

n N n N n N n N n N 
12 juli 1995 9 172 16 357 12 222 7 93 45 873 
13 juli 1995 9 152 15 227 12 299 7 177 42 826 
14 juli 1995 12 200 8 147 14 325 6 111 40 783 
15 juli 1995 12 207 7 130 10 250 7 114 36 701 
Totaal  42 731 46 861 48 1096 27 495 163 3183 
In % * 25,8 23,0 28,2 27,0 29,4 34,4 16,6 15,5 100,0 100,0 
* in percentages van totaal aantal vermelde artikelen respectievelijk uitspraken in dagbladen als geheel 
n = aantal artikelen 
N = aantal uitspraken 

 
 
Tussen de dagbladen bestaan (tamelijk) grote verschillen in de aandacht voor de val van 

Srebrenica: 
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• de dagen na de val besteedt Trouw de meeste aandacht aan de gebeurtenissen rond Srebrenica; dat 

geldt qua aantal artikelen, maar sterker nog qua aantal uitspraken;  

• de dag na de val besteedt NRC Handelsblad opmerkelijk veel aandacht aan de val van Srebrenica; 

dat hangt ongetwijfeld samen met het tijdstip van verschijnen (avondkrant), waardoor de krant 

meer tijd heeft voor de eerste ronde analyses, beschouwingen, overzichten en commentaren dan de 

ochtendkranten van die dag; in de dagen daarna loopt de aandacht snel terug, bij Trouw en in 

mindere mate de Volkskrant zien we precies het omgekeerde.  

 

De grote hoeveelheid en verscheidenheid aan artikelen over de val van Srebrenica noopt tot 

een wat afwijkende opbouw van deze paragraaf. Eerst geven we per dag een overzicht op 

hoofdlijnen van de berichtgeving over de gebeurtenissen in Srebrenica en van de reacties 

(nationaal en internationaal) die de val van Srebrenica uitlokt. Vervolgens gaan we per krant 

in op de achtergrondartikelen, nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren.  

 

9.3.1 De berichtgeving over de val van Srebrenica: woensdag 12 juli 1995 

Op woensdag 12 juli openen alle kranten met ‘Srebrenica’. Al in de koppen worden accenten 

gelegd. De Volkskrant haalt de reactie van het Nederlandse kabinet naar voren, Trouw 

benadrukt de vlucht van de inwoners en de Nederlandse VN’ers, De Telegraaf richt de 

schijnwerper op de situatie van Dutchbat en NRC Handelsblad refereert aan het uitblijvende 

antwoord van de kant van de VN (zie box 9.6). 

 
Box 9.6 De val van Srebrenica: de openingen in de dagbladen van 12 juli 1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Verslaggevers/ 

Den Haag & Zagreb 
Kabinet wil Dutchbat 
terugtrekken na val van 
Srebrenica 

 

Trouw Verslaggevers/ 
Amsterdam 

‘Veilige’ Srebrenica in Servische 
handen 

Bewoners en Nederlandse VN’ers 
op de vlucht 
Zepa staat op vallen 

De Telegraaf Verslaggevers/Den 
Haag & Srebrenica 

Dutchbat vast in hel Bataljon wijkt voor overmacht 
Srebrenica in greep Serven 
Stroom Moslims naar VN-kamp 

NRC 
Handelsblad 

Redacteuren/Sarajevo 
& Den Haag 

Srebrenica is gevallen, antwoord 
VN blijft uit 

 

 

 

Opmerkelijk: als enige krant vermeldt De Telegraaf de locatie ‘Srebrenica’, de berichten in 

de andere kranten zijn steeds afkomstig uit Sarajevo, Zagreb, Split, Amsterdam en/of Den 

Haag, in de belegerde enclave zelf zijn geen journalisten aanwezig. De Telegraaf gebruikt als 
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bron de coördinator van Artsen zonder Grenzen in Srebrenica. Trouw gebruikt in artikelen 

over de vluchtelingenstroom ook de plaatsaanduiding ‘Srebrenica’, de bron blijkt in dit geval 

een woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie van de VN. De staf van de UNHCR in 

Srebrenica blijkt erin geslaagd te zijn radioberichten te verzenden naar het hoofdkwartier in 

Genève.  

  

De koppen leggen zoals gezegd accenten: de vluchtelingenstroom richting Potocari en de 

(on)mogelijkheid de tienduizenden vluchtelingen daar op te vangen, de benarde positie en 

(vrije) aftocht van Dutchbat en de VN die een antwoord schuldig blijft – het zijn thema’s die 

in de berichtgeving van alle vier kranten aan de orde komen. Evenals de persconferentie 

waarop minister van Defensie Voorhoeve, samen met minister van Buitenlandse Zaken Van 

Mierlo, de val van Srebrenica wereldkundig maakt.  

 

Persconferentie Voorhoeve van dinsdag 11 juli 1995  
 ‘Een wit weggetrokken minister Voorhoeve verklaarde gistermiddag op een persconferentie: 

“Er heeft zich vanmiddag een ramp voltrokken met vergaande consequenties. Srebrenica is 

gevallen en is onder de voet gelopen door de Serviërs. (...) De ramp was onafwendbaar. 

Vierhonderd Nederlanders tegen een Bosnisch-Servische overmacht”.’ (‘Kabinet wil Dutchbat 

terugtrekken na val van Srebrenica’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

 

De woorden waarmee Voorhoeve de val van Srebrenica wereldkundig maakt, zijn ook in de 

andere kranten vrijwel letterlijk terug te vinden. Trouw en NRC Handelsblad wijden een apart 

artikel aan de persconferentie van Voorhoeve en Van Mierlo, in de andere kranten worden 

uitspraken van met name Voorhoeve verwerkt in artikelen die een schets van de 

gebeurtenissen en de situatie in en rondom Srebrenica proberen te geven. In het verslag van 

de persconferentie in Trouw schrijft redacteur Hos: 
‘De verslagenheid bij de twee ministers is groot. Het is niet alleen de onzekerheid over het 

precaire lot van de vanmiddag gevluchte Nederlanders. Het zijn ook de dreigementen die de 

Serviërs ’s middags uiten over de dertig andere Nederlanders, die zij sinds zondag vasthouden 

in Bratunac. Voorhoeve spreekt van “terroristische dreigementen”. Zou de NAVO haar 

luchtaanvallen van die middag niet staken, dan “zouden de dertig worden doodgeschoten en 

Srebrenica met de grond gelijkgemaakt. En dat geldt ook voor Potocari.” Voorhoeve vertelt 

het zo koel mogelijk. Hij rapporteert: “Toen die berichten mij bereikten heb ik de VN en de 

NAVO gevraagd een derde aanval niet uit te voeren”. (...) Voorhoeve bezocht de enclave in 

september vorig jaar. “Sindsdien weet ik dat Srebrenica niet verdedigbaar was. De 
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humanitaire belangen waren echter zo groot dat we niet weg konden. We waren afhankelijk 

van de Bosnische Serviërs, of zij wilden doorduwen of niet. Dit is een vrees waar ik sinds 

mijn aantreden als minister mee heb geleefd”.’ (‘Voorhoeve: Hier ben ik steeds bang voor 

geweest’, Trouw, 12 juli 1995).  

 

De uitspraken van Voorhoeve over het afblazen van een derde luchtaanval en over de 

onverdedigbaarheid van Srebrenica, keren terug in NRC Handelsblad. Die krant citeert ook 

Voorhoeves beschrijving van de situatie in Srebrenica: 
‘De situatie heeft vergaande consequenties. In de enclave zijn, ik moet zeggen waren, 40.000 

Moslims aanwezig: 10.000 oorspronkelijke bevolking en 30.000 vluchtelingen. De ernst van 

de huidige situatie is natuurlijk dat in de enclave, die nu in handen is van de Bosnische 

Serviërs, dingen kunnen gebeuren die ook elders zijn gebeurd waar Bosnische Moslims zijn 

overmeesterd.’ (‘Een ramp van grote omvang heeft zich voltrokken’, NRC Handelsblad, 12 

juli 1995).  

 

Vluchtelingen 

‘Radeloze, uitgehongerde massa’s prooi granaten’, luidt de kop boven het tweede artikel over 

Srebrenica op de voorpagina van De Telegraaf. Het is afkomstig van ‘onze verslaggevers, 

Amsterdam/Srebrenica’. Volgens de Duitse coördinatrice van Artsen zonder Grenzen, 

Christina Schmitz, trekken 20.000 à 30.000 vluchtelingen van Srebrenica naar het 15 

kilometer verderop gelegen basiskamp van de Nederlanders, Potocari.  

‘Doodsbange, uitgehongerde Moslim-vluchtelingen en gewonden pakken samen, uit angst 

door Bosnische Serviërs te worden afgeslacht. (…) De Nederlandse commandant Ton 

Karremans doet alles om de nood van de vluchtelingen te ledigen. Hij heeft als eerste 

prioriteit gesteld de aanvoer van water, medische voorraden en voedsel.’ (‘Radeloze 

uitgehongerde massa’s prooi granaten’, De Telegraaf, 12 juli 1995). 

 

Onder de vluchtelingen bevinden zich tientallen gewonden die door de Nederlanders worden 

verzorgd, aldus de krant. In NRC Handelsblad ligt Potocari 3 kilometer noordelijk van 

Srebrenica. Volgens deze krant hebben zich inmiddels 30.000 vluchtelingen verzameld in 

Potocari en zijn er nog achtduizend onderweg. VN-woordvoerder Ivanko spreekt van een 

‘tragische, een noodsituatie, de ernstigste ontwikkeling sinds de crisis om Goražde in april 

1994’ (‘In Potocari dreigt een ramp voor duizenden’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995). In 

Trouw zegt woordvoerder Redmond van de UNHCR dat de situatie zeer dramatisch en 

oncontroleerbaar is. Buiten Potocari zijn ongeveer 20.0000 vluchtelingen samengeklonterd, 
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het aantal zou kunnen oplopen tot 40.000. Volgens de UNHCR is sprake van een 

rampscenario:  

‘“Deze mensen zijn volkomen in paniek, ze hebben de laatste paar weken niets behoorlijks te 

eten gehad. Ze zijn op zoek naar een of andere vorm van bescherming, maar er valt op het 

ogenblik van de vredestroepen ter plekke weinig bescherming te verwachten” zei Redmond.’ 

(‘Duizenden vluchtelingen slaan radeloos op drift’, Trouw, 12 juli 1995).  

 

Dutchbat 

De positie van Dutchbat komt in alle kranten min of meer uitvoerig aan de orde. Onder meer 

uit de persconferentie van Voorhoeve worden een paar dingen duidelijk: 

• het overgrote deel van de Nederlanders is in het basiskamp Potocari aangekomen;  

• ruim dertig Nederlandse VN-militairen – de precieze cijfers lopen per krant enigszins uiteen – zijn 

nog in handen van de Bosnische Serviërs; of ze krijgsgevangene of gijzelaar zijn of nog een andere 

status hebben is onduidelijk; wel duidelijk is dat niet alleen Nederland maar ook de VN hun 

vrijlating eisen; 

• bij de overrompeling van Srebrenica zijn onder de Dutchbatters geen slachtoffers gevallen; 

• op het basiskamp Potocari is voedsel en water aanwezig voor ongeveer een dag.  

 

Alle kranten berichten dat Nederland een vrije aftocht eist zowel voor de tienduizenden 

vluchtelingen als voor Dutchbat. De bewoordingen lopen soms wat uiteen, de strekking is 

dezelfde: 
‘Dutchbat-commandant Ton Karremans onderhandelt met de Serviërs over een staakt-het-

vuren en een vrije aftocht van de ongeveer 44 duizend Moslims en de meer dan vierhonderd 

blauwhelmen. Dutchbat wil alle wapens en materieel met zich meenemen.’ (.’Kabinet wil 

Dutchbat terugtrekken na van van Srebrenica’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

 

De Telegraaf formuleert het als volgt: 

‘De Nederlandse Dutchbat-commandant Karremans doet in voortdurende onderhandelingen 

met de Bosnische Serviërs verwoede pogingen om een vrije aftocht te verkrijgen voor zijn 

manschappen, de duizenden vluchtelingen en de dertig Nederlandse blauwhelmen die al 

dagen gegijzeld worden. Ook de VN-leiding onderhandelt hierover met de Bosnisch-

Servische commandant Mladic in zijn hoofdkwartier te Pale.’ (‘Dutchbat vast in hel’, De 

Telegraaf, 12 juli 1995).  

 

In NRC Handelsblad komt de ‘vrije aftocht’ twee keer aan de orde. 
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‘Kabinet en Tweede Kamer willen dat de Nederlandse militairen toestemming krijgen van de 

Bosnische Serviërs om na de val van Srebrenica, samen met de tweeënvijftig gegijzelden en 

tienduizenden vluchtelingen uit de enclave te vertrekken.’ (‘Kabinet vraagt vrije aftocht uit 

Srebrenica’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995).  

 

En over de rol van Karremans: 
‘De Nederlandse commandant, overste Karremans, stelde zich in verbinding met de Bosnische 

Serviërs voor een vrijgeleide voor zijn mannen en de vluchtelingen en de vrijlating van de 32 

gevangen blauwhelmen, die door de Bosnische Serviërs in het nabijgelegen Bratunac worden 

vastgehouden.’ (‘Srebrenica is gevallen, antwoord VN blijft uit’, NRC Handelsblad, 12 juli 

1995).  

 

Terzijde: het verschil in het aantal gegijzelde Nederlandse militairen is te verklaren uit een 

tijdsverschil: op het moment dat overste Karremans contact opneemt zijn er 32 gegijzelden, 

als een redacteur van de krant uren later bericht over het spoeddebat in de Tweede Kamer, 

zijn inmiddels 52 blauwhelmen in Servische handen.  
 

In de berichtgeving van Trouw doemen de eerste tekenen van politieke onenigheid op. 

Vooruitlopend op het Kamerdebat van die middag, verklaart het VVD-kamerlid Blaauw: 

‘Voor ons heeft nu boven alles voorrang, onze jongens er zo snel mogelijk uit.’  

 

Zijn collega van D66, Van den Bos, zegt: 
 ‘De veiligheid van de vluchtelingen heeft voor ons nu de hoogste prioriteit. Daarna komt de 

veiligheid van de Nederlandse militairen. Ze moeten niet met de staart tussen de benen weg, 

maar de vluchtelingen waar mogelijk helpen.’ (‘Politici zijn het over één ding eens: Onze 

jongens moeten zo snel mogelijk weg’, Trouw, 12 juli 1995).  

 

In de Volkskrant ten slotte krijgt Dutchbat lof toegezwaaid. In het relaas over de val van 

Srebrenica citeert de krant een VN-officier in de regio: 

‘Ik denk dat we alles gedaan hebben wat in ons vermogen lag. Dutchbat kan met opgeheven 

hoofd de enclave uit. Ze hebben naar het mandaat gehandeld – maar veel mensen beschouwen 

het mandaat als een aardige politieke constructie, die militair onuitvoerbaar is.’ (‘Kabinet wil 

Dutchbat terugtrekken na val van Srebrenica’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  
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Verenigde Naties 

In het relaas over de val van Srebrenica schrijft NRC Handelsblad: 
‘Binnen de Verenigde Naties, die tot nu toe geen actie hebben ondernomen, leeft de 

verwachting dat binnenkort ook andere “veilige zones” in Servische handen zullen vallen. 

Secretaris-generaal Boutros Ghali van de VN zei gisteren dat de RRF (snelle reactiemacht) 

“technisch” nog niet klaar is om in actie te komen. Hij omschreef de VN-missie in Bosnië als 

“een onmogelijke missie”. Vandaag zei hij zich tegen een terugtrekking van de blauwhelmen 

te verzetten, omdat dat de toestand nog zou verslechteren. De VN gaan op zoek naar een “een 

ander veilig gebied” voor de vluchtelingen uit Srebrenica.’ (‘Srebrenica is gevallen, antwoord 

VN blijft uit’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995; zie ook: ‘Veilige Srebrenica in Servische 

handen’, Trouw, 12 juli 1995).  

 

Met als bron persbureau Reuter, bericht de Volkskrant wat uitvoeriger over de uitlatingen van 

de secretaris-generaal, gedaan in een interview met de Franse krant Le Figaro. Op de vraag 

wat de snelle reactiemacht kan doen voor de in Bratunac vastgehouden Nederlanders, 

antwoordt Boutros Ghali: 
‘De interventiemacht is in technisch opzicht nog niet zover dat ze iets kan doen voor de 

Nederlandse gevangenen. De militairen hebben meer training nodig en meer wapens. Ik denk 

dat het enige wat de VN nu kunnen doen is onderhandelen over hun vrijlating.’  

 

Als hem gevraagd wordt wat de VN nog kan doen nu humanitaire hulpverlening en 

bescherming van de burgerbevolking bijna onmogelijk gemaakt zijn, zegt de secretaris-

generaal: 

‘Onder de huidige omstandigheden beschikken we niet over de middelen om onze taak uit te 

voeren. Het is een mission impossible geworden.’  

Terugtrekken wil Boutros Ghali niet, maar hij sluit niet uit dat ook Sarajevo en Zepa 

binnenkort over zullen gaan in Servische handen (‘Boutros Ghali noemt VN-taak in Bosnië 

“mission impossible”’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

Een geheel ander geluid komt vanuit Straatsburg waar een Frans-Duitse top plaatsvindt. De 

Franse president Chirac verklaart bereid te zijn Franse troepen in te zetten om de enclave 

Srebrenica te heroveren:  

‘We moeten de enclave wel weer onder VN-controle krijgen. Want wat gaat er anders 

gebeuren met de andere Bosnische enclaves waarvan de Veiligheidsraad gezworen heeft dat 

de Moslimvluchtelingen er internationale bescherming zullen genieten?’ (‘Frankrijk bereid tot 

“herovering” Srebrenica’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  
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De overige internationale reacties in de dagbladen zijn nogal gematigd en afwachtend van 

toon.  

In de Verenigde Staten, zo blijkt uit berichten in NRC Handelsblad en de Volkskrant, leidt de 

val van Srebrenica tot een nieuwe ronde in de discussie over het opheffen van het 

wapenembargo dat immers vooral de Moslims treft. Veel senatoren zien geen heil meer in de 

aanwezigheid van UNPROFOR in Bosnië en vinden dat de Moslims in staat gesteld moeten 

worden zich zelf te verdedigen. De Amerikaanse regering is tegen terugtrekking van 

UNPROFOR: Clinton heeft in 1994 toegezegd de helft van een evacuatiemacht beschikbaar 

te zullen stellen, evacuactie van de blauwhelmen zou een troepenmacht van 50.000 man 

vergen (‘Regering Clinton gelooft nog in VN’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Alle kranten doen verslag van het vertrek van 125 mariniers naar ex-Joegoslavië (NRC 

Handelsblad berichtte dinsdag 11 juli al over het afscheid). De mariniers worden toegevoegd 

aan de snelle reactiemacht. Wat de opdracht precies gaat worden, is nog onduidelijk. Minister 

Voorhoeve spreekt hen dinsdagochtend toe, op een moment dat Srebrenica nog niet gevallen 

is. 

‘Slaagt u in uw opdracht, dan zal de VN-vredesmacht haar taak kunnen voortzetten. Zo niet, 

dan staat Bosnië een huiveringwekkend, menselijk drama te wachten.’ (‘Ik hoop dat we daar 

nog wat nuttigs kunnen doen’, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

 

Een passage die in Trouw een wat andere weergave krijgt: 

‘“Zonder uw aanwezigheid komt het einde van de VN-vredesmacht in zicht. En daarmee een 

huiveringwekkend, menselijk drama”, vertelt hij de militairen.’ (‘Spanning is nu eenmaal het 

beroep van mariniers, klinkt het voor het vertrek’, Trouw, 12 juli 1995).  

 

De Telegraaf brengt op de voorpagina een foto van de aankomst van de mariniers in Split.  

‘Ondanks grote onduidelijkheid over de rol die de snelle interventiemacht, waarvan ze deel 

uitmaken, moet gaan vervullen, zijn de mariniers ervan overtuigd dat ze hun taken aankunnen. 

Ook het onzekere lot van de landgenoten in de enclave Srebrenica heeft hen niet van hun stuk 

gebracht’, aldus het geruststellende onderschrift (‘Mariniers arriveren in Split’, De Telegraaf, 

12 juli 1995; zie ook:  ‘Bestemming mariniers onduidelijk’, De Telegraaf, 12 juli 1995).  
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NRC Handelsblad meldt de uitslag van een enquête die dinsdagavond gehouden is, kort na 

het bekend worden van de val van Srebrenica. De uitkomsten zijn bijna even verwarrend als 

de situatie rond Srebrenica: 

• 65 procent van de ondervraagden vindt de risico’s die Nederlandse militairen in Bosnië lopen niet 

langer verantwoord, 29 procent vindt de risico’s nog wel verantwoord; 

• 57 procent van de ondervraagden vindt dat de Nederlandse regering de militairen zo snel mogelijk 

moet terugtrekken, 33 procent vindt dat de Nederlanders in Bosnië moeten blijven; 

• 54 procent van de ondervraagden vindt dat de Nederlanders en de bevolking van Srebrenica met 

geweld moeten worden bevrijd, 31 procent is daar tegen;  

• 64 procent van de ondervraagden vindt het niet toelaatbaar dat nog meer Nederlandse militairen in 

Bosnië omkomen bij pogingen de burgerbevolking te beschermen tegen oorlogsgeweld, 30 procent 

acht dat wel toelaatbaar (‘Meerderheid wil vertrek uit Bosnië’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995).  

 

9.3.2 De berichtgeving over de val van Srebrenica: donderdag 13 juli 1995 

In de berichtgeving van deze dag staan drie thema’s centraal: 

• de gebeurtenissen in Srebrenica zelf; 

• het overleg dat de Tweede Kamer woensdag 12 juli over Srebrenica gevoerd heeft met de ministers 

Voorhoeve en Van Mierlo, reacties van politici en andere Nederlandse actoren buiten dit kader 

daarbij inbegrepen; 

• de bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Srebrenica, de internationale reacties daarbij 

inbegrepen;  

 

De gebeurtenissen in Srebrenica 

Op donderdag 13 juli openen de vier kranten allemaal met de gebeurtenissen in Srebrenica. 

En opnieuw: elke krant brengt zijn eigen accent(en) aan (zie box 9.7).  

 
Box 9.7 De val van Srebrenica: de openingen in de dagbladen van 13 juli 1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Verslaggevers/Den 

Haag & Amsterdam 
Serven dwingen Moslims enclave 
te verlaten 

Met elke bus reist Nederlandse 
blauwhelm mee om op veiligheid 
vluchtelingen toe te zien 

Trouw Buitenlandredactie/ 
Amsterdam 

Srebrenica onmiddellijk 
‘gezuiverd’ 

Nederlandse VN-soldaten kijken 
machteloos toe bij optreden 
Bosnische Serven in veroverde 
enclave 

De Telegraaf Verslaggevers/ 
Amsterdam & 
Srebrenica 

Dutchbat controleert deportatie Moslims als vee afgevoerd 
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NRC 
Handelsblad 

Reuter, AP/Sarajevo Massale deportatie Moslims 
Srebrenica 

Mannen moeten achterblijven 

 

 

Met name ten aanzien van de rol van Dutchbat zijn de koppen nogal verschillend getoonzet: 

volgens Trouw kijken de Nederlandse militairen machteloos toe, volgens De Telegraaf 

controleren ze de deportatie, volgens de Volkskrant zien de Nederlandse blauwhelmen toe op 

de veiligheid van de vluchtelingen. Over één ding zijn de dagbladen het wel eens: in 

Srebrenica is een grootscheepse etnische zuivering gaande.  

 

de Volkskrant schrijft dat de Bosnische Serven op woensdag 12 juli begonnen zijn met het 

‘etnisch zuiveren’ van Srebrenica. De Bosnisch-Servische commandant, Ratko Mladic, reed 

die dag als een ware veroveraar de enclave binnen met in zijn kielzog zo’n veertig bussen om 

de doodsbange Moslims weg te voeren. Jongens en mannen werden gescheiden van vrouwen, 

kinderen en bejaarden en volgens VN-medewerkers afgevoerd naar het stadion van Bratunac 

waar onderzocht zal worden ‘of zij zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden’. 

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen zeggen dat de vluchtelingen vreselijk bang en 

uitgeput waren en schreeuwend en volstrekt in paniek de bussen ingeladen werden.  
‘In elke bus richting Kladanj reist een Nederlandse VN-militair mee om de veiligheid van de 

vluchtelingen te garanderen. Dit had de commandant van Dutchbat, overste Karremans, geëist 

tijdens de onderhandelingen met Mladic’, aldus de krant (‘Serviërs dwingen Moslims enclave 

te verlaten’, de Volkskrant, 13 juli 1995).  

 

De berichten in de andere kranten hebben grotendeels dezelfde strekking. Trouw begint het 

relaas over de gebeurtenissen in Srebrenica als volgt: 
‘Srebrenica is een totale vernedering geworden voor de VN-troepen. De “veilige haven” die 

werd beschermd door de VN, is niet alleen met groot gemak veroverd door de Bosnische 

Serviërs, zij werd ook nog eens “gezuiverd” van de Moslims. De Nederlandse blauwhelmen 

konden alleen maar machteloos toekijken.’ 

 

Deze krant meldt verder dat Artsen zonder Grenzen de Bosnische Serven gevraagd heeft een 

team hulpverleners naar Bratunac te mogen sturen, de plaats waar de Serven duizenden 

mannen uit Srebrenica in een voetbalstadion willen opsluiten om er na ondervraging 

oorlogsmisdadigers tussen uit te halen (‘Artsen zonder Grenzen wanhopig’, Trouw, 13 juli 
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1995; zie ook: ‘VN kijken machteloos toe bij “etnische schoonmaak”’, De Telegraaf, 13 juli 

1995).  

 

De kop in De Telegraaf stelt dat Dutchbat de deportatie van de Moslims controleert, uit het 

artikel blijkt het tegendeel. Op aandringen van overste Karremans reist met ieder transport 

een Nederlandse VN’er mee om te voorkomen ‘dat onaanvaardbare dingen gebeuren’, zoals 

de krant dat formuleert.  
‘Het Nederlandse bataljon blauwhelmen in de enclave Srebrenica wordt op deze manier 

regelrecht betrokken bij de meedogenloze deportaties van de Moslim-bevolking onder leiding 

van de Bosnisch-Servische commandant generaal Mladic. De Nederlanders moeten lijdzaam 

toezien dat de duizenden vluchtelingen, die zich rond het Nederlandse basiskamp in Potocari 

voor hun laatste veiligheid aan Dutchbat vastklampen, als vee in vrachtwagens worden 

afgevoerd.’ (‘Dutchbat controleert deportatie’, De Telegraaf, 13 juli 1995).  

 

Het artikel gaat vergezeld van een foto waarop generaal Mladic en overste Karremans het 

glas heffen. ‘Karremans wist gedaan te krijgen dat Nederlandse blauwhelmen de konvooien, 

waarop de Serven de vluchtelingen over de frontlinie zetten, mogen begeleiden’, aldus het 

onderschrift.  

In een bijdrage van de redactie buitenland schetst de krant de standpunten van de 

belangrijkste politiek actoren in de internationale gemeenschap. De kop is veelzeggend zo 

niet alleszeggend: ‘VN kijken machteloos toe bij “etnische schoonmaak”’ (De Telegraaf, 13 

juli 1995).  

 

NRC Handelsblad beschrijft eveneens het afvoeren van de vluchtelingen, inclusief de 

hartverscheurende taferelen die zich afspelen als de Serven vrouwen, kinderen en bejaarden 

scheiden van de jongens en mannen terwijl de Nederlandse blauwhelmen machteloos moeten 

toezien. De krant meldt verder dat ‘de VN zich grote zorgen maken over het lot van de 

mannen onder de vluchtelingen die in Bratunac worden opgesloten. Overste Karremans heeft 

zich vergeefs tegen die opsluiting uitgesproken. Ook over het lot van de 48 Nederlandse 

blauwhelmen die door de Serviërs en de tien die door de Moslims gevangen worden 

gehouden, maakt men zich zorgen.’ 

Navrant detail: de VN verdedigt zich tegen het verwijt mee te werken aan ‘etnische 

zuiveringen’ met de mededeling dat ze een verzoek van de Serven om benzine voor de bussen 
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en vrachtwagens hebben afgewezen. ‘Wij assisteren de Serven hier niet bij’, aldus een VN-

woordvoerder (‘Massale deportatie Moslims Srebrenica’, NRC Handelsblad, 13 juli 1995).  

Het artikel gaat vergezeld van twee foto’s: op de een wandelt generaal Mladic het 

Nederlandse 

basiskamp Potocari binnen, op de ander staat een van de slachtoffers van de etnische 

zuiveringen bij aankomst in Tuzla. In een apart artikel geeft de krant een overzicht van welke 

Nederlandse blauwhelmen waar vastgehouden worden door de Bosnische Serven (‘Meer 

Nederlanders vast’, NRC Handelsblad, 13 juli 1995) 

 

Overleg Tweede Kamer met ministers Voorhoeve en Van Mierlo 

Op woensdag 12 juli informeert minister Voorhoeve in een besloten bijeenkomst van de vaste 

Kamercommissies van Buitenlandse Zaken en van Defensie in de bunker onder het ministerie 

van Defensie, de Kamerleden over de situatie in Srebrenica. Direct daaropvolgend vindt een 

openbaar overleg plaats tussen de ministers Voorhoeve en Van Mierlo en de Kamer. Alle 

kranten wijden een apart artikel aan dit openbare overleg (box 9.8). Daarnaast refereert de 

Volkskrant in een artikel dat de beraadslagingen in het kader van de Veiligheidsraad over een 

reactie van de VN als hoofdthema heeft nog een keer aan het kameroverleg. De krant 

herinnert aan de opvatting van de ministers Voorhoeve en Van Mierlo die in de Kamer 

hebben laten blijken niets te voelen voor het Franse pleidooi Srebrenica met geweld te 

‘heroveren’ (‘V-raad eist onmiddellijke aftocht Serven Bosnië’, de Volkskrant, 13 juli 1995). 

NRC Handelsblad bevat een verslag van het debat en een (hoofd)redactioneel commentaar, 

Trouw behalve een verslag nog twee artikelen die geheel of grotendeels aan het Kamerdebat 

gewijd zijn en een (hoofd)redactioneel commentaar. Op de inhoud en strekking van die 

artikelen komen we nog terug.  

 
Box 9.8 Berichtgeving over het overleg van de ministers Voorhoeve en Van Mierlo met de Kamer van 12 juli 
1995 * 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Verslaggever/Den 

Haag 
Kamer eens met vertrek Dutchbat uit 
Srebrenica 

 

Trouw Leonoor Meijer/Den 
Haag 

Zonder wisselgeld praten met 
onbetrouwbare sujetten 

 

De Telegraaf Parlementaire 
redactie/Den Haag 

Kamer wil geen aftocht Dutchbat Veiligheid blauwhelmen 
hoogste prioriteit 

NRC 
Handelsblad 

Politieke redactie/Den 
Haag 

Meningsverschil over beschermen 
burgerbevolking 

 

* NRC Handelsblad publiceert het verslag op de dag dat het overleg gehouden wordt (12 juli), de andere kranten 
de 
     dag daarna; een deel van de geciteerde uitspraken van politici is gedaan voor aanvang van het Kameroverleg  
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Uit alle verslagen komt naar voren dat de Kamer het kabinet (volledig) steunt in het streven 

om voor Dutchbat, de tienduizenden vluchtelingen en de gegijzelde Nederlandse VN-

militairen een veilige aftocht te verkrijgen. De Kamer acht het verder niet opportuun op dit 

moment te debatteren over de achtergronden en oorzaken van het drama ‘Srebrenica’ noch 

over het nut van de VN-aanwezigheid in ex-Joegoslavië. Het laatste punt wordt in het overleg 

alleen door de kleine christelijke partijen aangesneden. Dat die partijen de vraag aansnijden, 

is alleen in Trouw terug te vinden. Het kabinet krijgt veel waardering voor haar optreden in de 

crisis rond Srebrenica. Met name minister Voorhoeve wordt geprezen.  

‘Tijdens het kameroverleg bleek dat er grote waardering was voor het optreden van met name 

minister Voorhoeve en de Nederlandse troepen, in het bijzonder Dutchbat-commandant 

overste Karremans. Van Traa (PvdA): “Voorhoeve heeft goede beslissingen genomen. Hij 

heeft alle rust opgebracht die noodzakelijk is”. Blaauw (VVD) verklaarde zijn partijgenoot 

volledig te steunen.’ (‘Kamer eens met vertrek Dutchbat uit Srebrenica’, de Volkskrant, 13 juli 

1995) 

 

Ook vanuit de oppositie klinken waarderende woorden voor minister Voorhoeve. 

‘We vinden juist dat Voorhoeve het goed doet. In deze tijden van crisis is het van belang dat 

een zo groot mogelijk deel van het parlement achter het kabinet staat’, 

 zo citeert NRC Handelsblad CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer (‘Meningsverschil over 

beschermen burgerbevolking’, NRC Handelsblad, 12 juli 1995). 

 

De brede steun en roerende eensgezindheid worden in de berichtgeving van NRC 

Handelsblad en Trouw van kanttekeningen voorzien. NRC Handelsblad schrijft dat minster 

Voorhoeve van mening verschilt met VVD en D66 over de vraag of Dutchbat de 

vluchtelingen nabij Srebrenica nog moet beschermen: 

‘Voorhoeve vindt dat de Nederlandse blauwhelmen in de militaire basis Potocari pas weg 

kunnen als de aanwezige vluchtelingen meemogen. De VVD en D66 vinden een dergelijke 

koppeling irreëel, zo verklaarden hun woordvoerders vanmorgen. (...) Voorhoeve zei 

gisteravond op een persconferentie: “De militairen hebben als eerste en hoogste prioriteit de 

mensen te redden die onder hun gezag en aan hun zorg zijn toevertrouwd”. De VVD-fractie 

meent echter dat “meer dan 20.000 Moslims niet zijn te koppelen aan 400 militairen”, zoals 

woordvoerder Blaauw vanmorgen voorafgaand aan het debat verklaarde. “De bescherming 

van de vluchtelingen is een zaak van de UNHCR”. In het Kamerdebat vanmiddag was Blaauw 

minder expliciet en zei hij alleen dat “het Nederlandse bataljon in een onmogelijke positie 
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verkeert” bij het helpen van vluchtelingen.’ (‘Meningsverschil over beschermen van 

burgerbevolking’, NRC Handelsblad, 13 juli 1995).   

 

In Trouw legt Leonoor Meijer de nadruk op de afhankelijke positie waarin Nederland zich 

bevindt. 

‘Jaren geleden brieste toenmalig minister van buitenlandse zaken Van den Broek al dat de 

Bosnisch-Servische leider Karadžić een “onbetrouwbaar sujet” was met wie geen afspraken te 

maken vielen. Gisteren meldde minister Voorhoeve: “Officieel was van Bosnisch-Servische 

zijde beloofd dat de aanval op de enclave bedoeld was om de zuidflank te veroveren. De 

woorden waren nog niet beklonken, of ze veroverden de gehele enclave”’, 

zo begint ze het verslag van het Kamerdebat. Na de vaststelling dat alle woordvoerders kiezen 

voor dezelfde houding – te weten: alles doen om te kunnen blijven onderhandelen met de 

Bosnische Serven – vervolgt ze: 

‘Voorhoeve schetste de beperkte bewegingsruimte van Nederland aan de 

onderhandelingstafel. “Om werkelijke druk op generaal Mladic te kunnen uitoefenen is brede 

internationale steun nodig.” Minister Van Mierlo voegde hieraan toe dat vanuit het buitenland 

met “grote waardering en solidariteit, begrip en steun” is gereageerd op het Nederlandse 

streven nu eerst alles en iedereen vanuit Srebrenica in veiligheid te willen brengen. PvdA-

woordvoerder Van Traa gromde hardop: “Laat de internationale gemeenschap steun betuigen 

door water, voedsel en transport te leveren.”’  

 

Tot besluit citeert ze nogmaals Voorhoeve: 
‘“Dutchbat heeft gedaan wat menselijkerwijs mogelijk was”. Wat rest is onderhandelen met 

“onbetrouwbare sujetten”. Nogmaals Voorhoeve: “Voor de aftocht zijn we volstrekt 

afhankelijk van de Serviërs. We hebben een buitengewoon zwakke onderhandelingspositie. 

Het is een gruwelijke gijzeling van tienduizenden”. Het is onderhandelen zonder wisselgeld.’ 

(‘Zonder wisselgeld praten met onbetrouwbare sujetten’, Trouw, 13 juli 1995).  

 

In een ander artikel, geschreven door de parlementsredactie, wordt nog eens onderstreept 

hoezeer  

Nederland afhankelijk is van de Bosnische Serven. Na afloop van het crisisoverleg tussen 

premier Kok en de ministers Voorhoeve en Van Mierlo, verklaart Voorhoeve dat Nederland 

is overgeleverd aan de grillen van de Serven. Kabinet noch Tweede Kamer willen zich 

uitlaten over de vraag of Nederland moet blijven deelnemen aan de vredesmacht. Ze achten 

de situatie daarvoor op dit moment te gevaarlijk. Het debatje in de Kamer, aldus het bericht, 
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beperkte zich in hoofdzaak tot het uitspreken van kamerbrede steun voor het optreden van de 

regering (‘Voorhoeve: blauwhelmen overgeleverd aan Serven’, Trouw, 13 juli 1995). 

 

In een derde bijdrage, geplaatst pal naast het verslag van het openbare overleg, blikt Meijer 

met  

hoogleraar Van Staden, directeur van Clingendael, terug op de bijeenkomst. Van Staden is 

kritisch over het gevoerde beleid: 
‘Minister Voorhoeve van defensie zal moeite krijgen vol te houden dat de rol van Nederland 

en de vredesmissie van de Verenigde Naties in Bosnië nuttig zijn. De operatie heeft meer en 

meer het karakter van uitstel van executie. Binnen afzienbare tijd zal de Nederlandse politiek 

zich moeten bezinnen op de eigen positie.’  

 

Het debat in de Kamer was in Van Stadens’ ogen meer ‘een aanhankelijkheidsbetuiging’: 

‘Het siert de Kamer, maar ik vond het wel wat gratuit. De politieke betekenis ervan was nihil.’ 

 

Net als Voorhoeve ziet Van Staden nauwelijks of geen mogelijkheden om de blauwhelmen en 

de vluchtelingen via onderhandelingen weg te krijgen uit Srebrenica:  
‘Ook dat hangt af van de genade van een gewetenloze partij. Nederland kan niet veel meer 

dan smeken.’ 

 

Over de VN laat Van Staden zich uiterst kritisch uit: 
‘De VN kunnen in crisissituaties eigenlijk alleen een rol spelen als de strijdende partijen hetzij 

uitgeput zijn hetzij het nut van doorvechten niet langer inzien. Het is een concept geboren uit 

verlegenheid, dat slechts in uitzonderingssituaties kan werken. Aan geen enkele voorwaarde 

hiervoor is in Bosnië voldaan.’ 

 

Volgens Van Staden staat de VN nu voor de keuze: of terugtrekken uit Bosnië of de snelle 

reactiemacht politiek en militair in staat stellen de veilige gebieden daadwerkelijk te 

beschermen. Schuift de internationale gemeenschap deze keuze opnieuw voor zich uit, dan 

kan beter het wapenembargo opgeheven worden:  
‘Ook opheffing van het wapenembargo betekent terugtrekking van de VN-troepen uit Bosnië. 

Te zeggen dat dan de oorlog langer gaat duren, vindt de Clingendael-directeur geen 

overtuigend argument. “De oorlog sleept zich nu toch ook voort. Ik heb wel eens cynisch 

gezegd: we leveren wel doorvoede doden af. Als Bosnië wapens krijgt aangeleverd, volgt 
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waarschijnlijk een geweldexplosie. De kans is daarna wel groter dat het conflict sneller dan nu 

voorbij is”’. (‘Huidig VN-beleid uitstel van executie’, Trouw, 13 juli 1995).  

 

Reacties van Nederlandse actoren buiten het kader van het Kameroverleg komen in de 

Volkskrant en Trouw aan de orde in een verslag van een debat in het Europees Parlement over 

Srebrenica.  

Beide kranten memoreren dat voor EU-commissaris Van den Broek de tijd van woorden 

voorbij is en de tijd van daden aangebroken.  

‘De Veiligheidsraad zal de Serviërs duidelijk moeten maken dat terugtrekking uit Srebrenica 

geboden is, vrijwillig of gedwongen’,  

zo citeert Trouw de EU-commissaris. En in de woorden van de Volkskrant vindt Van den 

Broek dat de Veiligheidsraad de Bosnische Serven op korte termijn moet dwingen zich 

goedschiks of kwaadschiks uit de Moslim-enclave Srebrenica terug te trekken (‘Ook EU-

commissaris Van den Broek wil hard ingrijpen’, Trouw, 13 juli 1995; ‘Deel 

Europarlementariërs bepleit bewapening Moslims’, de Volkskrant, 13 juli 1995).  
 

Europarlementariër Oostlander (CDA) ziet niets in het met geweld ‘heroveren’ van 

Srebrenica. Het beste wat de VN nu nog kan doen is de vluchtelingen begeleiden naar 

Centraal Bosnië.  
‘Tijdens een spoeddebat in het Europees Parlement ontstak Oostlander in woede. “Ik vind het 

een grof schandaal dat het verzoek om luchtsteun van de Nederlandse commandant te velde 

dagenlang is genegeerd. De levens van de Nederlandse blauwhelmen mogen voor de VN geen 

reden zijn om de luchtsteun te weigeren.”’  

aldus het bericht. 
 

Volgens de krant is Oostlander in het parlement een van de felste critici van het VN-beleid in 

Bosnië. Hij heeft er voortdurend voor gepleit dat de internationale gemeenschap partij zou 

kiezen voor de Bosnische Moslims. Zijn pleidooien krijgen wel steun in het parlement, maar 

niet van een meerderheid. Het parlement is ernstig verdeeld. In de grootste fractie, de 

socialisten, overheersen begrip voor en soms zelfs sympathie met de Serven (Grieken zijn 

traditioneel medestanders van de Serven), de christen-democraten kiezen in hoofdzaak voor 

de ‘slachtoffers’, de Bosnische Moslims (‘Ook EU-commissaris Van den Broek wil hard 

ingrijpen’, Trouw, 13 juli 1995; ‘Deel Europarlementariërs bepleit bewapening Moslims’, de 

Volkskrant, 13 juli 1995).  
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En wat Dutchbat betreft heeft Trouw een kort bericht op de voorpagina: 

 
Blauwhelmen oogsten niets dan lof 
Van onze correspondent 
BRUSSEL – De Nederlandse blauwhelmen 
die de verdediging van Srebrenica 
moesten opgeven, worden overladen met 
lof. De Bosnische regering, vol kritiek op 
de VN, prees wèl de ‘dappere mannen’ uit 
Nederland. Het wereldwijd bekeken 
Amerikaanse CNN sprak zelfs over een 
‘heroïsch’ optreden. De NAVO betuigde 
‘solidariteit’ met de gegijzelde Neder-
landers, wier vrijlating ze vroeg. Waaruit 
die solidariteit bestond, werd echter niet 
gezegd.  

 

Veiligheidsraad over Srebrenica 

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad krijgt in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw 

aandacht in een afzonderlijk artikel. De Telegraaf belicht wel de rol van de VN in Bosnië, 

maar biedt geen apart verslag van de zitting van de Veiligheidsraad over Srebrenica (zie box 

9.9).  
 

Box 9.9 De berichtgeving over de bijeenkomst van de Veiligheidsraad over Srebrenica van 13 juli 1995 
 Bron Kop Boven-/onderkop 

de Volkskrant Reuter, AFP/New York V-raad eist onmiddellijke aftocht 
Serven Bosnië 

Frans voorstel voor ingrijpen 
met reserve ontvangen 

Trouw Jaap van Wesel/ 
Washington 

Veiligheidsraad blijft bij het bekende 
ritueel 

 

NRC 
Handelsblad 

Lucas Ligtenberg/New 
York 

Rusland lag over Srebrenica dwars in 
Veiligheidsraad 

 

 
Uit de berichtgeving over de zitting van de Veiligheidsraad komt één ding glashelder naar 

voren: de verschillen in opvatting zijn nog steeds even groot. Ter illustratie een overzicht van 

de standpunten van internationale actoren zoals die in het artikel in de Volkskrant in 

chronologische volgorde aan de orde komen: 

• V-raad veroordeelt het Bosnisch-Servische optreden in Srebrenica unaniem en eist onmiddellijke 

terugtrekking; 

• V-raad verzoekt secretaris-generaal Boutros Ghali alle middelen die hem ter beschikking staan te 

benutten, zowel diplomatieke als militaire; 

• VN-afgezant voor ex-Joegoslavië Akashi laat weten dat herovering van Srebrenica met militaire 

middelen een onmogelijkheid is; 
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• Frankrijk is bereid eenheden van de snelle reactiemacht in te zetten voor herovering van Srebrenica 

als de V-raad daar om vraagt; 

• Groot-Brittannië, partner van Frankrijk in de snelle reactiemacht, aarzelt nog; 

• Ook Nederland heeft grote reserves over het Franse voorstel; in overleg met Kamer hebben zowel 

Voorhoeve als Van Mierlo afstand genomen van het Franse voorstel; 

• V-raad moet besluiten over zowel diplomatieke als militaire maatregelen om van Srebrenica weer 

een veilig gebied te maken, zegt de Franse premier Juppé; we kunnen Srebrenica niet met de staart 

tussen de benen verlaten; 

• Groot-Brittannië reageerde evenmin enthousiast op de voorstellen van Parijs. Britse minister 

Rifkind zei dat Londen wacht op meer details over wat voor Parijs voor ogen staat; 

• Als spiraal van geweld verder escaleert, is terugtrekking van alle VN-troepen een optie, zegt 

Rifkind; 

• Russische regeringsfunctionarissen veroordelen de NAVO-luchtaanvallen op Srebrenica 

(onbegrijpelijk, onnodig en onrechtvaardig); 

• NAVO herhaalt bereidheid luchtsteun te geven boven Bosnië wanneer de VN daar om vraagt; 

• Bosnische minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey heeft NAVO om meer actie gevraagd. 

(‘V-raad eist onmiddellijke aftocht Serviërs Bosnië’, de Volkskrant, 13 juli 1995).  

 

 

Kortom: overeenstemming is ver te zoeken. De berichtgeving in de andere kranten levert op 

hoofdlijnen hetzelfde beeld op. NRC Handelsblad meldt nog dat over de tekst van de resolutie 

tot op het laatste moment onderhandeld is: Rusland trachtte de tekst af te zwakken en wilde in 

ieder geval voorkomen dat extra militairen zouden kunnen optreden in Srebrenica, alles 

diende binnen de grenzen van het huidige mandaat te blijven. Verder bericht deze krant dat 

een VN-woordvoerder in Zagreb de resolutie omschrijft als ‘een zoveelste voorbeeld van 

gebrek aan realiteitszin waarmee de Veiligheidsraad ons opzadelt’.  

 

In Trouw komt ook het standpunt van Amerika aan bod. Na een korte weergave van de 

reacties op de val van Srebrenica van Parijs, Londen en de Contactgroep, schrijft Van Wesel: 

‘In Washington week het ritueel na de val van Srebrenica eveneens weinig af van andere 

gelegenheden. Verontwaardiging, krachtige woorden, veel vergaderen van president Clinton 

en zijn adviseurs en vervolgens een voorspelbare verklaring van minister van buitenlandse 

zaken Christopher dat UNPROFOR zijn werk onverminderd dient voort te zetten.’ 
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De Amerikaanse voorkeur is volgens Van Wesel een kwestie van politiek opportunisme: 

evacuatie van de vredesmacht vergt een troepenmacht van 50.000 man, Amerika heeft in 

1994 toegezegd de helft van een dergelijke evacuatiemacht te leveren. En troepen leveren 

moet als het even kan vermeden worden.  

 

Uit de overzichtsartikelen van De Telegraaf rijst hetzelfde beeld van gebrek aan 

overeenstemming op. ‘Mission impossible’, zegt secretaris-generaal Boutros Ghali over de 

VN-blauwhelmen in Bosnië en verzet zich tegelijkertijd – met in zijn kielzog een stoet 

regeringsleiders – tegen terugtrekking van de VN uit Bosnië (‘Geloof in VN-missie ook na 

val Srebrenica nog levend’, De Telegraaf, 13 juli 1995). Verslaggever Van Vliet, in Split op 

bezoek bij de Nederlandse mariniers die deel gaan uitmaken van de snelle reactiemacht, 

schetst een ontluisterend beeld van die macht: voorlopig meer een tamme eend dan een 

adelaar.  
‘De schuld daarvan ligt uiteraard niet bij de militairen, voor wie net als voor de blauwhelmen 

respect op zijn plaats is voor de moeilijke taak die ze uitvoeren, maar bij de onduidelijke 

richtlijnen die van bovenaf worden gegeven. (...) Bovendien is de snelle reactiemacht nog niet 

geheel operationeel, maar de vraag blijft of ze bestaansrecht heeft nadat de speciale VN-

gezant voor dat gebied, de Japanner Yakushi Akashi, besloot om de troepen onder VN-

mandaat te stellen. Hij liet dat besluit vergezeld gaan van een brief aan de Bosnisch-Servische 

leider Radovan Karadžić, waarin hij verzekerde dat de nieuwe soldaten geen partij zouden 

kiezen in het conflict. (...) Typerend voor de onmacht van de VN is dat de poging tot verzet 

van de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica al als een wapenfeit wordt gepresenteerd. “In 

ieder geval hebben de Nederlanders laten zien dat ze tot vechten bereid waren”, zei VN-

woordvoerder Gary Coward  

gisteren in Sarajevo.’ (‘Interventiemacht (nog) langs de kant’, De Telegraaf, 13 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Op donderdag 13 juli publiceren de dagbladen nog een aantal artikelen geschreven door 

verslaggevers of redacteuren over nogal uiteenlopende zaken die niet tot het ‘harde nieuws’ 

over Srebrenica behoren, maar er wel verband mee houden en die niet beschouwd kunnen als 

achtergrondartikelen, nieuwsanalyses of (hoofd)redactionele commentaren. Kortom: niet of 

nauwelijks in te delen en van zeer verschillend soortelijk gewicht zoals blijkt uit het overzicht 

in box 9.10. Meest opvallende in deze artikelen: de lovende woorden voor met name minister 

Voorhoeve van Defensie. 
Box 9.10 Overige berichtgeving over ‘Srebrenica’ in dagbladen van 13 juli 1995 
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 Bron Kop  
de Volkskrant Redacteuren 

Jan Hoedeman 
& Ewoud 
Nysingh 

Voorhoeve bewijst zich 
als juiste man op juiste 
plaats 

‘Vanuit de bunker zal Voorhoeve dagenlang 
beheerst zijn rol spelen. Geen moment raakt hij 
in paniek, fouten maakt hij niet. Voorhoeve 
bewijst zich als de juiste man op de juiste 
plaats’ 

 Verslaggever Luchtsteun kwam te laat 
voor Srebrenica 

Reconstructie van de laatste 24 uur van een 
‘veilig gebied’ in vogelvlucht 

 Verslaggever NOVA biedt Voorhoeve 
excuus aan na foutief 
bericht over VN-doden 

Op gezag van een beller – de heer Van Dijk- 
confronteert NOVA minister Voorhoeve live in 
de uitzending met het bericht dat in Goražde 
twee Nederlandse militairen gesneuveld zijn. 
Bericht blijkt naderhand onjuist.  

NRC Handelsblad Redacteur Rob 
Schoof 

Vloeren kraken en faxen 
ratelen in Crisiscentrum 

Verhaal over werkomstandigheden in de 
Bunker, de war room 

 Politieke 
redactie 

Fractieleider volgen 
crisis op vakantie-adres 

Hoe ernstig moet een crisis zijn willen politici 
hun vakantie onderbreken of uitstellen 

 Redacteur 
Mark 
Kranenburg 

Minister van oorlog als 
een echo van Woodrow 
Wilson 

Voorhoeve geportretteerd als ‘een idealist die 
geconfronteerd is met de rauwe werkelijkheid. 
De onmogelijke taak in Bosnië zo goed 
mogelijk vervullen is het Leitmotiv van Joris 
Voorhoeve sinds hij minister van defensie is’. In 
politieke kring is alom bewondering voor het 
optreden van Voorhoeve. Nu moet hij zijn 
verhaal nog verdedigen tegenover de militairen 
op zijn departement en tegenover de 
familieleden van de militairen in Bosnië 

 Redacteur 
Willebrord 
Nieuwenhuis 

De minister van 
buitenlandse zaken geeft 
collega’s de ruimte 

Van Mierlo geportretteerd als een minister die 
geen last heeft van territoriumdrift, hij gunt 
Voorhoeve en Kok de ruimte waar Buitenlandse 
Zaken in het geding zijn. Heeft nu een veel 
minder ‘fotogenieke’ verantwoordelijkheid dan 
Voorhoeve, hij voert koortsachtig en vaak 
achter de schermen diplomatiek overleg. 
Overleg over de situatie is een zeer 
gecompliceerd proces met veel betrokkenen (V-
raad, EU, NAVO, bilateraal, ter plekke). ‘We 
kunnen er niet weg en we kunnen er niet 
blijven’ aldus Van Mierlo over de situatie in 
Srebrenica  

 Redacteur Nuchter en kalm Karremans geportretteerd als goed voorbereide 
officier ‘Wie daar als commandant mag 
functioneren, wordt ingeschat op het nemen van 
eigen verantwoordelijkheden zodra dat nodig 
is.’  

 Redacteur 
Marjon van 
Royen 

Deportaties zonder 
logica in Belgrado 

Reportage over de vredesbeweging in ex-
Joegoslavië die bijstand verleent aan mannen 
die door de politie opgepakt (dreigen te) worden 
en vervolgens naar het front gestuurd worden. 
‘Ik adviseer u onder te duiken’ 

 Extern 
deskundige 
Henri Beunders 

‘Maar wat hebben jullie 
er eigenlijk zélf voor 
over?’ 

Beunders legt op Amsterdams terras aan een 
kennis ‘de publieke opinie uit’.  
‘Wat zegt die opiniepeiling eigenlijk? 
Meer dan de helft wil vertrekken, meer dan de 
helft wil erop slaan. Dat klinkt me statistisch 
niet erg logisch in de oren. 
Net zo logisch als de Vietnam-slogan: We had 
to destroy the village to save it’  
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Trouw Mediaredactie Nova neemt nieuws van 
meneer Van Dijk net 
iets te serieus 

 

 Redacteur 
Nicole Lucas 

‘Het idee dat je een stad 
met pijl en boog kunt 
verdedigen, is een 
illusie’ 

Reportage uit kamp Ceso (nabij Zagreb) waar 
Nederlandse blauwhelmen al enkele weken 
verblijven, wachtend op toestemming van de 
Serven om Dutchbat in Srebrenica af te lossen. 
Kop is een citaat van de plaatsvervangend 
commandant van het contingent Nederlanders. 

 Verslaggever Krijgsgevangene is 
beschermd 

Paradox: enerzijds is het onaanvaardbaar dat de 
Bosnische Serven de gevangengenomen 
Nederlandse blauwhelmen als krijgsgevangene 
beschouwen (VN is immers geen partij in het 
conflict), anderzijds biedt die status wel de 
meeste bescherming. Gesprekken met 
deskundigen. 

De Telegraaf Parlementaire 
redactie 

Koningin elke dag in 
Italië geïnformeerd 

 

  

  

 9.3.3 De berichtgeving over de val van Srebrenica: vrijdag 14 juli 1995 

Op vrijdag 14 juli openen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad opnieuw met 

‘Srebrenica’, in De Telegraaf gaat de opening over corrupte bewaarders in de Bijlmerbajes. 

‘Srebrenica’ is overigens wel nieuws op de voorpagina, het meest prominent in de vorm van 

een foto met als onderwerp de begrafenis van blauwhelm Raviv van Renssen. Wat de 

openingen betreft, is inmiddels sprake van meer dan accentverschillen. De drie kranten kiezen 

elk duidelijk een ander perspectief voor de opening over ‘Srebrenica’. De Volkskrant kiest 

voor de wandaden die Serven zouden begaan, Trouw kiest voor de politieke stellingname van 

Nederland, NRC Handelsblad voor de Franse stellingname (zie box 9.11).  
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Box 9.11 De val van Srebrenica: de openingen in de dagbladen van 14 juli 1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Bart Rijs/Tuzla De Serven spuugden gelukkig 

alleen maar 
 

Trouw Parlementsredactie Voorhoeve weigert vertrek 
VN’ers uit enclave 

Kabinet wil pas weg als vluchtelingen 
en gevangen Nederlanders veilig zijn 

NRC Handelsblad Marc 
Chavannes/Parijs 

Parijs eist militaire actie voor 
enclaves 

Chirac wil binnen 48 uur antwoord 

 

De drie openingen blijken overigens wel een goede indicatie te zijn voor de belangrijkste 

thema’s in de berichtgeving over ‘Srebrenica’ in de dagbladen van vrijdag 14 juli, te 

benoemen als: 

• de gebeurtenissen in Srebrenica zelf; 

• de politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt de positie van Dutchbat; 

• de politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  

 

De gebeurtenissen in Srebrenica 

De dagbladen publiceren vrijdag 14 juli gezamenlijk 7 artikelen over wat zich heeft 

afgespeeld in Srebrenica. Voor het eerst zijn die (deels) gebaseerd op verslagen van 

ooggetuigen, voornamelijk vluchtelingen die in Tuzla zijn aangekomen. In Tuzla zijn ook 

journalisten van een aantal internationale persbureaus en een enkele journalist uit Nederland 

(zie box 9.12). 

 
Box 9.12 De berichtgeving over wandaden begaan door Serven in Srebrenica in de dagbladen van vrijdag 14 juli 

1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Bart Rijs/Tuzla De Serven spuugden gelukkig 

alleen maar 
 

 Reuter, AFP, AP/Tuzla Serven willen ‘zuivering’ 
vandaag afronden 

 

Trouw AP, AFP, Reuter/Tuzla ‘Waar zijn de mannen?’ vroegen 
de Serven 

Vrouwen, kinderen en bejaarden uit 
Srebrenica komen uitgeput aan in Tuzla 

 Nicole Lucas/Zagreb UNHCR bezorgd om lot 
mannen  

Splitsen families bij etnische 
schoonmaak voorspelt weinig goeds 

De Telegraaf Redactie 
buitenland/Amsterdam 

Serven van gruwelen tegen 
Moslims beticht 

 

NRC Handelsblad Reuter, AP, AFP/Tuzla ‘Waarom ben ik op dat moment 
niet gestorven?’ 

 

 Reuter, AP, 
AFP/Sarajevo 

Twintigduizend Moslims uit 
enclave gezet 

Moorden en verkrachtingen 

 

 

De berichten over wat zich heeft afgespeeld in Srebrenica veranderen nu duidelijk van 

karakter. Afstandelijke mededelingen en voorzichtige speculaties over aantallen vluchtelingen 
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en erbarmelijke omstandigheden worden aangevuld met persoonlijke, vaak dramatische 

verhalen vol pijnlijke details over wat individuen hebben meegemaakt in Srebrenica.  

‘De oude mevrouw Husenovic heeft vannacht in de openlucht bij de Nederlandse VN-basis in 

Potocari geslapen. ‘Het was zo vol met mensen dat je de grond niet meer kon zien.’ Ze was al 

heel vroeg wakker geworden, nat van de dauw. In de ochtend was het Servische leger 

gekomen en was ze in een vrachtwagen gezet. Ze had nog gevraagd of ze naar huis mocht om 

haar jas op te halen, maar ze zeiden nee, die kwam later wel. Bij de frontlijn moesten ze gaan 

lopen. Mevrouw Husenovic had de handen van de Nederlandse VN’er gekust die met hun 

konvooi was meegereisd, hij zei dat ze niet bang moest zijn en toen was ze gaan lopen. 

Onderweg dreigden de Serviërs hen dood te schieten, maar ze bleven rustig – hadden alleen 

gespuugd.’ (‘De Serviërs spuugden gelukkig alleen maar’, de Volkskrant, 14 juli 1995).  

 

‘Uitgehongerd en uitgeput zijn de eerste vijfduizend vluchtelingen uit Srebrenica in Tuzla 

aangekomen. De 19-jarige Redaija Begovic vertelde dat ze bij haar vertrek medelijden had 

met de machteloze Nederlandse blauwhelmen. “Ze huilden toen ze zich terugtrokken uit 

Srebrenica en zeiden dat we ons geen zorgen hoefden te maken, maar ze huilden en konden 

niets doen”. “De Serviërs kwamen en vroegen ons waar de gezonde manen zijn”, vertelt de 

19-jarige Medija Rahimic. “Alle mannen van wie enigszins kon worden aangenomen dat ze 

soldaat zijn, werden uit de bussen gehaald om naar het voetbalstadion in Bratunac te worden 

gebracht”’. (‘“Waar zijn de mannen?”, vroegen de Serviërs’, Trouw, 14 juli 1995).  

 
‘“Nadat ze woensdag Potocari waren binnengekomen, begonnen de Serviërs rond te lopen en 

namen ze alle mannen die ze tegenkwamen, een paar (Bosnische) soldaten en een paar jonge 

jongens mee naar een plaats achter een gebouw. Toen hoorden we schoten. Niemand is 

teruggekeerd”, vertelde Mirama Mujcic.  

Een andere vrouw, Zula Hasanovic, vertelde dat de Serviërs in Potocari zich, zolang de 

aandacht van de nieuwsmedia op hen was gericht, hadden ingehouden. Later waren ze echter 

begonnen meisjes en vrouwen uit de bussen te slepen en te verkrachten.’ (‘Serviërs van 

gruwelen tegen Moslims beticht’, De Telegraaf, 14 juli 1995).  

 

‘Hata Śalihović sloot haar zoon Sead in de armen en drukte hem stevig tegen zich aan. Ze 

schreeuwde tegen de Bosnisch-Servische soldaten dat hij doof was en toonde papieren waarin 

vermeld was dat hij nooit in het Bosnische regeringsleger heeft gediend. “Ik smeekte om mij 

te doden, maar hèm te laten gaan”, zegt ze. Maar niets hielp: de Bosnische Serviërs sleurden 

hem uit haar armen. Nu zit Hata Śalihović in Tuzla, ze herhaalt tussen de snikken door de 

naam van haar 22-jarige zoon. “Wat voor nut heeft hij voor hen? Hij is altijd bij mij gebleven. 
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Waarom ben ik op dat moment niet gestorven?”’ (‘“Waarom ben ik op dat moment niet 

gestorven?”’, NRC Handelsblad, 14 juli 1995).  

 

De dagbladen brengen deze en ander getuigenissen van vluchtelingen op een klinisch-

registrerende manier, zonder enig voorbehoud bij de juistheid van de getuigenissen. Alleen in 

NRC Handelsblad is sprake van een lichte terughoudendheid: 
‘Elk van de vluchtelingen heeft zijn eigen verhaal. Geen van die verhalen kan onafhankelijk 

worden bevestigd. Ze gaan over Servische soldaten die met wrede grapjes jonge vrouwen 

meenamen. Over Bosnisch-Servische burgers die onderweg van Potocari naar de bestandslijn 

de bussen met stenen bekogelden. Over mannen en jongens die van hun familie werden 

gescheiden. Over huizen die in brand werden gestoken. Over een jongen van dertien die met 

alle mannen en jongens werd opgepakt en werd gedood met een schot in de mond. Over de 

vijftien mannen die met afgesneden keel bij de voormalige accufabriek in Potocari lagen.’ 

(‘“Mijn vaders laatste woorden waren: veel geluk.”’ (‘vervolg van ‘“Waarom ben ik op dat 

moment niet gestorven?”’, NRC Handelsblad, 14 juli 1995).   
 

Naast de persoonlijke getuigenissen van vluchtelingen staan de berichten gebaseerd op de 

informatie van woordvoerders van VN, UNHCR, Bosnische Serven en andere institutionele 

bronnen. VN-woordvoerder Ivanko zegt in de Volkskrant dat de Bosnische Serven hebben 

beloofd de burgers te zullen behandelen volgens de akkoorden van de Geneefse Conventie.  

‘Maar vrouwen, kinderen en gewonden dwingen de frontlinies over te lopen, dat is niet wat de 

auteurs van de Conventie in gedachten hadden..’ (zie ook: ‘Serviërs van gruwelen tegen 

moslims beticht’, De Telegraaf, 14 juli 1995).  

 

Verhalen van vluchtelingen in Tuzla over verkrachtingen mishandelingen door Bosnische 

Serven kan de VN niet bevestigen. Verder meldt de Volkskrant dat de Bosnische regering 

weigert zich over de vluchtelingen te ontfermen, zij vindt dat een taak en 

verantwoordelijkheid van de VN, die immers heeft nagelaten de enclave te beschermen 

(‘Serviërs willen “zuivering” vandaag afronden’, de Volkskrant, 14 juli 1995; zie ook: 

‘Serviërs van gruwelen tegen moslims beticht’, De Telegraaf, 14 juli 1995 ). De weigering 

van de Bosnische regering zal wel niet vreemd zijn aan de boosheid van kolonel Brantz op de 

VN-vliegbasis in Tuzla waar de vluchtelingen worden opgevangen. ‘Het is een chaos’ citeert 

de Volkskrant de Nederlandse kolonel.  
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‘De Bosnische regering speelt met het lijden van deze mensen om ons een politieke 

elleboogstoot te verkopen.’ (‘Bosnische regering speelt met lijden van deze mensen’ (vervolg 

van ‘De Serviërs spuugden gelukkig alleen maar’), de Volkskrant, 14 juli 1995).  

 

In Trouw verschijnt een uitvoerig verhaal van Nicole Lucas (Zagreb) met en over een 

Nederlandse medewerker van de UNHCR, Anne Willem Bijleveld, speciaal afgezant van de 

VN-vluchtelingenorganisatie voor ex-Joegoslavië. Net terug uit Tuzla vertelt hij over de 

onderhandelingen met de Bosnische regering over de opvang van de vluchtelingen uit 

Srebrenica. De Bosnische regering wilde niet dat ook maar iemand de enclave verliet en 

beschuldigde de UNHCR bij voorbaat van het meewerken aan etnische schoonmaak als de 

organisatie zou helpen bij de evacuatie van mensen uit Srebrenica. Bijleveld:  
‘Maar ja, op dat moment was Mladic al bezig duizenden mensen per bus in de richting van het 

front te sturen. Dan kun je ze daar toch moeilijk laten staan. Wij kunnen dan niet anders doen 

dan proberen hun situatie zo draaglijk mogelijk te maken’. En plotseling fel: ‘Wij zijn niet 

degenen die de etnische schoonmaak uitvoeren. Wij zijn slechts betrokken bij de gevolgen 

van een conflict.’  

 

Bijleveld heeft de meeste zorgen over het lot van de mannen in Srebrenica, de UNHCR weet 

niet precies waar ze allemaal zijn en krijgt geen toestemming de mannen te bezoeken 

(‘UNHCR bezorgd om lot mannen’, Trouw, 14 juli 1995).  

  

NRC Handelsblad meldt ’s avonds dat de Bosnische Serven de ‘etnische zuivering’ van 

Srebrenica hebben voltooid en zich nu opmaken om de enclaves Zepa en Goražde in te 

nemen. In Potocari zijn nog 400 van de oorspronkelijk ongeveer 30.000 vluchtelingen. Ook 

deze krant meldt dat duizenden mannen in Bratunac ondervraagd worden door de Bosnische 

Serven over hun gedrag in de oorlog en dat ongeveer 20.000 vrouwen, kinderen en bejaarden 

na een barre tocht (deels te voet) dwars door de frontlinies nu bivakkeren op het vliegveld van 

Tuzla.  
‘Ze kampen met een tekort aan water en voedsel. Ze hebben bovendien geen dak boven het 

hoofd. De autoriteiten in Tuzla weigeren de vluchtelingen tot de stad toe te laten met het 

argument dat de VN-vredesmacht voor de val van Srebrenica verantwoordelijk is en derhalve 

voor de vluchtelingen moet zorgen.’ (‘Twintigduizend Moslims uit enclave gezet’, NRC 

Handelsblad, 14 juli 1995).  

 

Stellingname Nederland: de positie van Dutchbat 
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‘Dutchbat’ is vanuit verschillende invalshoeken in het nieuws. De begrafenis van Raviv van 

Renssen, gesneuveld bij het ontruimen van een observatiepost nabij Srebrenica, kritiek van de 

Franse regering op het optreden van Dutchbat en Voorhoeves stellingname dat Dutchbat pas 

vertrekt uit Srebrenica als alle vluchtelingen en gegijzelde Nederlanders veilig zijn, nemen in 

de dagbladen een meer of minder prominente plaats in.  

 

Trouw (opening op voorpagina, 7-koloms kop) en de Volkskrant (binnen pagina, 3-koloms 

kop) hechten aan de politieke opstelling van Voorhoeve het meeste belang, NRC Handelsblad 

(voorpagina, 2-koloms kop) en De Telegraaf (pagina 3, 4-koloms kop) brengen de Franse 

kritiek op Dutchbat nadrukkelijker onder de aandacht. Kortom: beperken we ons tot berichten 

over Dutchbat, dan is er in de dagbladen op het eerste gezicht grote overeenstemming over 

what’s fit to print (zie box 9.13).  

 
Box 9.13 Koppen van berichten over Dutchbat in de dagbladen van vrijdag 14 juli 1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Verslaggever/ 

Den Haag 
Van Mierlo eist opheldering 
over kritiek Franse collega op 
Dutchbat 

 

 Verslaggever/Den 
Haag 

Dutchbat blijft totdat evacuatie 
voltooid is 

Mladic ‘praat alleen met overste 
Karremans’ 

 Foto Guus Dubbeldam Omgekomen VN-militair in 
Loenen begraven 

Onderschrift bij foto van begrafenis 

Trouw Parlementsredactie/ 
Den Haag 

Voorhoeve weigert vertrek 
VN’ers uit enclave 

Kabinet wil pas weg als vluchtelingen 
en gevangen Nederlanders veilig zijn 

 Verslaggever 
Foto Werry Crone 

Ravivs dood leidde de val van 
Srebrenica in 

Foto en verslag van begrafenis  

 Parlementsredactie/ 
Den Haag 

Ministers eisen opheldering 
over Franse uitlatingen inzake 
blauwhelmen 

Verwijzing naar p. 5 met artikel onder 
kop ‘Van Mierlo woedend over Franse 
kritiek’ 

De Telegraaf Verslaggever 
Fotograaf Jan 
Stappenbeld 

Blauwhelm Raviv van Renssen 
begraven 

Foto en verslag van begrafenis 

 Verslaggevers/Den 
Haag & Srebrenica 

Fransen: Dutchbat was laks in 
Bosnië 

Van Mierlo woedend over kritiek 

 Verslaggever/ 
Den Haag 

Nederlandse Islamieten 
kritiseren Dutchbat 

 

NRC Handelsblad Redacteur/Den Haag Frankrijk: kritiek was niet 
gericht op optreden Dutchbat 

 

 Redacteur/Den Haag Commandant eist medische 
hulp gewonden 

 

 

Ook bij nadere lezing van de artikelen blijft die overeenstemming op hoofdlijnen bestaan:  

‘Dutchbat zal volgens Voorhoeve net zolang blijven tot de evacuatie van de Moslims die weg 

willen is voltooid. Nederland zal hulp geven zolang het kan. Dutchbat wil toezicht blijven 

houden op een zo ordelijk mogelijk verloop van de “etnische zuiveringen”. Nederlandse VN-

soldaten begeleiden de konvooien naar Kladanj. Volgens Voorhoeve hebben de Nederlandse 
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soldaten geen enkele machtspositie en doen ze niet mee aan het selecteren van vluchtelingen. 

De Nederlanders gaan niet weg zonder medeneming van alle gegijzelden. Ze zijn als een 

kapitein op een zinkend schip. Ze zullen als laatsten weggaan met medeneming van alle 

spullen.’ (‘Dutchbat blijft totdat evacuatie is voltooid’, de Volkskrant, 14 juli 1995; zie ook: 

‘Voorhoeve weigert vertrek VN’ers uit enclave’, Trouw, 14 juli 1995; ‘Fransen: Dutchbat was 

laks in Bosnië’, De Telegraaf, 14 juli 1995; ‘Twintigduizend Moslims uit enclave gezet’, NRC 

Handelsblad, 14 juli 1995).  
  

Ook op het tweede hoofdpunt – de kritiek van Franse zijde – laat de berichtgeving een grote 

mate van overeenstemming zien, al zijn er in de details interessante verschillen tussen de 

dagbladen waarneembaar. De Volkskrant, Trouw en De Telegraaf maken vrijdag 14 juli 1995 

allemaal melding van twee nieuwsfeiten: 

• uitlatingen van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Hervé de Charette; 

• de reactie van minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo op de uitspraken van zijn 

Franse collega.  

 

De drie kranten beginnen hun artikel allemaal met de reactie van minister van Mierlo op de 

(vermeende) uitlatingen: hij eist opheldering over de kritiek op dan wel de uitlatingen over 

Dutchbat van zijn Franse collega (de Volkskrant respectievelijk Trouw) of is woedend over de 

Franse kritiek (De Telegraaf). Wat de Franse minister van Buitenlandse Zaken precies gezegd 

heeft, is op dat moment overigens niet duidelijk, de weergave van zijn uitlatingen verschilt 

nogal (zie box 9.14).  

  

Een vergelijking van de weergave van de uitlatingen van Hervé de Charette maakt duidelijk 

dat Trouw verreweg het meest terughoudend is. Tot twee keer toe wordt de formulering ‘zou 

hebben...’ gebruikt, daarmee aangevend dat niet zeker is of De Charette de gewraakte 

uitspraken inderdaad gedaan heeft. Verder wordt alleen gewag gemaakt van ‘te gemakkelijk 

onder de voet gelopen’. Met andere woorden: wat De Charette precies gezegd heeft, moet 

eerst nog maar eens blijken. Het andere uiterste is de Volkskrant, waarin een veel stelliger 

formulering gebruikt wordt, te weten: ‘De Charette zei’. Bovendien weet de krant te melden 

dat de Nederlanders ‘hebben toegestaan’ dat de enclave onder de voet gelopen werd èn dat zij 

‘medeplichtig zijn geworden aan etnische zuiveringen’. De Telegraaf gebruikt de formulering 

‘als zouden...’, maar die woorden hebben geen betrekking op de vraag of de Franse minister 

de uitlatingen gedaan heeft. De krant gaat ervan uit dat De Charette Dutchbat verwijt de 
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enclave veel te makkelijk opgegeven te hebben en daarmee meegewerkt te hebben aan 

etnische zuiveringen. De formulering ‘als zouden..’ laat alleen ruimte voor twijfel over de 

vraag of die verwijten terecht zijn, niet voor twijfel over de vraag of De Charette de verwijten 

uitgesproken heeft. Subtiele maar in het diplomatieke verkeer zeker geen onbelangrijke 

verschillen.  

 
Box 9.14 De uitlatingen van de Franse minister van Buitenlandse Zaken over Dutchbat in de ochtendbladen van 

vrijdag 14 juli 1995 

 Bron Weergave uitlatingen Franse minister van buitenlandse zaken  
de Volkskrant Verslaggever/ 

Den Haag 
‘Minister Hervé de Charette zei donderdag voor de tv-zender France 2 dat de 
Nederlandse VN-soldaten “hebben toegestaan” dat de Bosnische Serven de 
enclave innamen. De Nederlandse VN-soldaten zijn “medeplichtig geworden aan 
wat we altijd hebben willen voorkomen.” Daarmee doelde hij op de “etnische 
zuiveringen” die onder de leiding van de Bosnisch-Servische generaal Mladic 
hebben plaatsgevonden.’  

Trouw  Verslaggever/Den 
Haag 

‘De Franse regering moet opheldering geven over uitlatingen die minister van 
buitenlandse zaken Hervé de Charette zou hebben gedaan over het optreden van 
de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica. (...) De Charette zou in een 
interview voor de Franse televisie zijn ongenoegen hebben geuit over het 
optreden van de VN-militairen in Srebrenica. De enclave, die werd bewaakt door 
Nederlandse blauwhelmen, is te gemakkelijk onder de voet gelopen, aldus De 
Charette.’ 

De Telegraaf Verslaggevers/Den 
Haag & Srebrenica 

‘Minister Van Mierlo is gisteren in woede ontstoken over beschuldigingen van 
de Franse minister van buitenlandse zaken De Charette als zouden de 
Nederlandse VN-troepen veel te gemakkelijk de enclave Srebrenica hebben 
opgegeven en daarmee aan de etnische zuiveringen hebben meegewerkt.’ 

 

 

Voor de volledigheid: in een tweede bericht op een binnenpagina gaat Trouw in op de reactie 

van Van Mierlo. Volgens dat bericht weigert Van Mierlo te geloven dat De Charette Dutchbat 

verwijt medeplichtig te zijn aan etnische zuiveringen. Van Mierlo heeft, aldus het bericht, 

‘vele, vele complimenten’ ontvangen van buitenlandse collega’s. Hij heeft de Franse 

ambassadeur om uitleg gevraagd. Volgens Trouw heeft dat bezoek ook te maken met de 

toenemende irritatie over de Franse suggestie om Srebrenica te heroveren. Dat is militair 

gezien onmogelijk en ‘het dreigen met een inval helpt niet mee om de Nederlanders vrij te 

krijgen.’ (‘Van Mierlo woedend over Franse kritiek’, Trouw, 14 juli 1995). Ook de 

Volkskrant meldt dat volgens Van Mierlo ‘vanuit het VN-hoofdkwartier en vanuit bijna alle 

hoofdsteden niets dan lof is gekomen voor het optreden van Dutchbat.’ (‘Van Mierlo eist 

opheldering over kritiek Franse collega op Dutchbat’, de Volkskrant, 14 juli 1995; zie ook:  

‘Fransen: Dutchbat was laks in Bosnië’, De Telegraaf, 14 juli 1995).  
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De berichtgeving in NRC Handelsblad werpt ’s middags al een iets ander licht op de 

diplomatieke ruzie. Wat De Charette precies gezegd heeft en in welke context, komt in deze 

krant wat nauwkeuriger naar voren. 
‘In een vraaggesprek met het Franse televisiestation France-2 zei De Charette dat de 

televisiebeelden onverdraaglijk en onacceptabel zijn.  

“We zien blauwhelmen in ex-Joegoslavië, in dit geval Bosnië-Herzegovina. Waarvoor zijn zij 

daar? Om twee nauwkeurig omschreven taken te vervullen: humanitaire hulp enerzijds en zich 

tussen de partijen op te stellen anderzijds.”  

Interviewer: Maar zij doen noch het één noch het ander? 

“Zij doen noch het een noch het ander, en worden medeplichtigen van wat wij altijd hebben 

afgewezen. Eerlijk, als dat het geval is, dan kunnen wij beter vertrekken. Dat moeten wij niet 

aanvaarden. Er zijn dingen die een waardig man niet accepteert. Daarom zeg ik: ik ben niet 

van plan dit te accepteren. (...). Ik wijs u erop dat Srebrenica gevallen is zonder dat er enige 

verdediging gevoerd is door de aanwezige Bosnische troepen (...), en zonder een werkelijke 

reactie van UNPROFOR. Dat is een extreem ernstige gebeurtenis.”’ (‘Frankrijk: kritiek was 

niet gericht op optreden Dutchbat’, NRC Handelsblad, 14 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad meldt verder dat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken heeft laten 

weten dat de zaak na de uitleg van de Franse ambassadeur is afgedaan: ‘De Nederlandse 

regering betreurt de aanleiding tot wat kennelijk een misverstand is.’ Ook deze krant 

memoreert de lof uit buitenlandse hoofdsteden voor het optreden van Dutchbat:  
‘De Amerikaanse afgevaardigde (in de V-raad) prees de Nederlandse vredesbewaarders die 

een voorbeeld waren voor “dapperheid en toewijding die lang in de herinnering zullen 

blijven”.’ (‘Veel lof voor Dutchbat’, (vervolg op: ‘Frankrijk: kritiek was niet gericht op 

optreden Dutchbat’), NRC Handelsblad, 14 juli 1995).  

Stellingname van enkele internationale actoren 

Op vrijdag 14 juli trekt de stellingname van Frankrijk de meeste aandacht in de berichtgeving 

die betrekking heeft op de reacties en uitspraken van internationale actoren. De opening van 

NRC Handelsblad is duidelijk: ‘Parijs eist militaire actie voor enclaves’ (bovenkop: ‘Chirac 

wil binnen 48 uur antwoord’). Frankrijk, aldus het bericht, eist in een verklaring van president 

Chirac militaire actie om de aanvallen van de Bosnische Serven op de overblijvende enclaves 

in Oost-Bosnië, Zepa en Goražde te stoppen. Over ‘herovering’ van Srebrenica wordt niet 

meer gesproken. De Franse minister van Defensie, Millon, dreigt met terugtrekking van alle 

Franse troepen ‘bij uitblijven van een ferme westerse reactie’. Volgens de krant laat Chiracs 

verklaring zich lezen als een ultimatum aan de bondgenoten, met name gericht aan de VS en 
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Groot-Brittannië (‘Parijs eist militaire actie voor enclaves’, NRC Handelsblad,14 juli 1995; 

zie ook: ‘Clinton ziet VN-missie als aflopende zaak’, Trouw, 14 juli 1995).  

 

In de koppen van de Volkskrant en Trouw staan die ochtend uitlatingen van de Amerikaanse 

president Clinton en een resolutie van het Europees Parlement centraal. Clinton, aldus beide 

kranten, neigt steeds sterker naar terugtrekken van de VN-troepen uit Bosnië nu Srebrenica 

gevallen is. ‘In de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om terugtrekking van de 

blauwhelmen en om opheffing van het wapenembargo tegen de Bosnische Moslims’, schrijft 

Trouw. Die terugtrekking vergt een troepenmacht van ongeveer 60.000 man en zou plaats 

moeten vinden onder bevel van de NAVO (lees: Amerikaanse commandanten) (‘Clinton ziet 

VN-missie als aflopende zaak’, Trouw, 14 juli 1995; ‘Clinton acht UNPROFOR mislukt als 

Srebrenica in handen Servië blijft’, de Volkskrant, 14 juli 1995).  

 

Verder berichten beide kranten dat het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen 

waarmee afscheid genomen wordt van de tot nu toe gevolgde lijn van neutraliteit. Het 

Europese Parlement kiest in het conflict partij voor de Moslims door het recht op 

zelfverdediging van de Bosnische regering tegen de Bosnisch-Servische agressie te erkennen. 

Impliciet, aldus de Volkskrant, pleit het Europees Parlement daarmee voor opheffing van het 

wapenembargo. Tegelijkertijd pleit het parlement voor een versterkte aanwezigheid van de 

VN in Bosnië. Die zou gestalte moeten krijgen door de snelle reactiemacht een ruimer 

mandaat te geven (‘Europarlement bepleit opheffen van wapenembargo tegen Bosnië’, de 

Volkskrant, 14 juli 1995; ‘Europarlement voorstander van versterking van de VN-troepen’, 

Trouw, 14 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Het aantal artikelen te scharen onder ‘overig nieuws over ex-Joegoslavië’ is aanzienlijk 

geringer dan de dag ervoor: tellen we donderdag 13 juli nog 15 tamelijk uiteenlopende 

bijdragen (zie box 9.10), op vrijdag 14 juli zijn het er welgeteld vier (zie box 9.15). Meest 

opmerkelijke bericht: de kritiek van Nederlandse Moslims op het optreden van Dutchbat, 

verwoord door een onbekende stichting uit Rotterdam.  



 248 

Box 9.15 Overige berichtgeving over voormalig Joegoslavië in dagbladen van 14 juli 1995 

 Bron Kop  
de Volkskrant Verslaggever/ 

Amsterdam 
‘EU moet opvang vluchtelingen uit 
Bosnië regelen’ 

Vereniging Vluchtelingen wil dat 
staatssecretaris van Justitie, mevrouw 
Schmitz, initiatief neemt in EU om 
opvang vluchtelingen uit ‘veilige 
gebieden’ te regelen 

Trouw  AP/Visoko Canadese blauwhelmen van voedsel en 
water verstoken 

17 Canadese VN’ers op afgelegen 
observatieposten zijn door Bosnische 
Serven al een maand van buitenwereld 
afgesloten en nu vrijwel door voedsel- 
en watervoorraad heen 

 Verslaggever/Delft Brigadegeneraal spreekt bij opening 
expositie Nederlandse militairen in ex-
Joegoslavië 

In opdracht van legermuseum heeft 
kunstenares Anne Goddijn drie weken 
in ex-Joegoslavië doorgebracht om het 
dagelijks leven van Nederlandse VN-
militairen in beeld te vereeuwigen; 
opening bijna afgelast, maar vernissage 
gaat wat meer ingetogen door  

De Telegraaf Verslaggever/Den 
Haag  

Nederlandse islamieten kritiseren 
Dutchbat 

‘De in Nederland wonende Moslims 
verwijten minister Voorhoeve en de 
Nederlandse blauwhelmen dat zij te 
weinig hebben gedaan om de val van de 
Moslim-enclave Srebrenica te 
voorkomen. Zij hadden het nooit zo ver 
moeten laten komen en veel eerder om 
versterking moeten vragen’, aldus 
voorzitter Telalovic van de in 
Rotterdam gevestigde Stichting Hulp 
aan Bosnië-Herzegovina.  
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9.3.4 De berichtgeving over de val van Srebrenica: zaterdag 15 juli 1995 

Op zaterdag 15 juli 1995 openen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad opnieuw met 

‘Srebrenica’, in De Telegraaf gaat het openingsartikel over een pleidooi van Veilig Verkeer 

Nederland om ook voor fietsers een drankcontrole in te voeren. ‘Srebrenica’ komt op de 

voorpagina aan bod in een klein bericht waarin gemeld wordt dat de blauwhelmen snel vrij 

zullen komen. Kortom: een voorpagina die er op duidt dat het ‘gewone’ leven in de dagelijkse 

nieuwsvoorziening langzaam maar zeker zijn plek weer opeist. De openingen in de 

Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad laten zaterdag 15 juli niet meer dan 

accentverschillen zien. De Volkskrant en Trouw leggen beide de nadruk op de benarde 

situatie van de Moslims ter plekke nu ook de enclave Zepa door de Bosnische Serven wordt 

aangevallen, NRC Handelsblad combineert de situatie van de Moslims met de (uitblijvende) 

reacties uit de internationale politiek. Maar in deze drie kranten is niet alleen de opening 

gewijd aan de situatie in Bosnië. Ze zetten ieder nog drie andere artikelen over ex-Joegoslavië 

op de voorpagina (zie box 9.16)  
 

Box 9.16 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van zaterdag 15 juli 
1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Reuter, AFP, 

AP/Sarajevo 
Bosnische Serven vallen Zepa aan * VN-posten rond tweede enclave 

uitgeschakeld 
 Bart Rijs/Tuzla Alle partijen geven elkaar de schuld 

van de exodus 
Verhaal over de opvang van de 
vluchtelingen uit Srebrenica 

 Verslaggever/ 
Den Haag 

Boze Kok noemt kritiek Fransen een 
dissonant 

 

 Verslaggever/ 
Den Haag 

Nederland wenst waarnemers bij 
gevangen Moslim-mannen 

 

    
Trouw Buitenlandredactie/ 

Amsterdam 
Aanval op enclave Zepa ingezet * Bosnische Serven volgen zelfde 

scenario als in Srebrenica 
 AP, AFP, Reuter/  

Tuzla 
‘We bekommeren ons eerst om de 
levenden’ 

Verhaal over de opvang van de 
vluchtelingen uit Srebrenica 

 Correspondent/ 
Brussel 

Chirac: VN’ers moeten vechten  

 Parlementsredactie/
Den Haag 

Kok blijft woedend over Franse kritiek  

    
NRC Handelsblad Reuter, AFP, AP/ 

Londen & Parijs 
Reactie blijft uit na aanval op enclaves 
* 

Westers beraad Frans ultimatum 

 AFP, AP, Reuter/ 
Zagreb 

Groot offensief Bosnische Serven 
tegen enclave Zepa 

 

 Correspondent  
Chavannes/Parijs 

Quatorze Juillet staat in het teken van 
macht en onmacht 

 

 Redacteur/ 
Den Haag 

Kok levert felle kritiek op de Franse 
regering 

 

* openingsartikel 
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De voorpagina’s van de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad laten derhalve geen ruimte 

voor twijfel over wat de belangrijkste onderwerpen in het nieuws over ex-Joegoslavië van 

zaterdag 15 juli 1995 zijn: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• de politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren. 

 

De situatie in Bosnië 

Berichten over wat zich in Srebrenica afgespeeld heeft, worden zaterdag 15 juli al enigszins 

naar de achtergrond gedrongen door de aanval van de Bosnische Serven op de enclave Zepa. 

De Bosnische Serven, aldus het bericht in Trouw, volgen hetzelfde scenario als bij het onder 

de voet lopen van het ‘veilige gebied’ Srebrenica. Ze beschuldigen de Moslim-eenheden in 

Zepa ervan dat zij de VN-resoluties schenden door voortdurend aanvallen op Servische 

dorpen in de omgeving uit te voeren (‘Zolang onze mensen worden gedood door kogels uit de 

“veilige gebieden”, zijn dit voor ons gevaarlijke Moslim-forten’, aldus Karadžić), beschieten 

de observatieposten van de VN-blauwhelmen uit Oekraïne en trekken de stad binnen 

(‘Aanval op enclave Zepa ingezet’, Trouw, 15 juli 1995). Ook bij de aanval op Zepa vraagt de 

VN-vredesmacht de NAVO om luchtsteun. Tevergeefs. In Trouw wordt op gezag van VN-

woordvoerder Coward nog gemeld dat luchtsteun tot de mogelijkheden behoort, de 

Volkskrant en NRC Handelsblad beroepen zich op de commandant van de geallieerde 

strijdkrachten in Europa, de Amerikaanse generaal George Joulwan. ‘Volgens hem is het te 

riskant boven het bergachtige gebied NAVO-luchtaanvallen uit te voeren’, schrijft de 

Volkskrant. In de versie van NRC Handelsblad wordt dat: ‘Volgens generaal Joulwan is het 

moeilijk om in het bergachtige gebied rond Zepa luchtaanvallen uit te voeren’. Schrijvend 

over de mogelijkheid van luchtsteun, voegt Trouw er nog aan toe:  

‘De luchtsteun bij Srebrenica werd echter te laat ingezet, toen de Bosnisch-Servische troepen 

het “veilige gebied” al bijna overmeesterd hadden. De VN zijn erg terughoudend als het gaat 

om luchtaanvallen uit vrees voor het lot van de gegijzelde blauwhelmen en voor de gijzeling 

van nog meer VN-militairen. Zepa ligt in afgelegen bergachtig gebied. De Duitsers zijn er 

tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit in geslaagd de plaats te veroveren, het lijkt erop dat de 

Bosnische Serviërs daar wel in zullen slagen. “Onze mannen staan te popelen om aan te 

vallen”, aldus Karadžić in zijn overwinningstoespraak eerder deze week. “Ik ben een gelukkig 

man, want de stoutste Servische dromen worden werkelijkheid. Er komt een Servische staat 

ten westen van de rivier de Drina.”’ (‘Aanval op enclave Zepa ingezet’, Trouw, 15 juli 1995).  
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de Volkskrant, Trouw en De Telegraaf besteden in een afzonderlijk artikel aandacht aan de 

vluchtelingen uit Srebrenica die op de VN-vliegbasis nabij Tuzla verblijven. In de verhalen 

over de vluchtelingen komen vier onderwerpen aan de orde: 

• de deplorabele situatie van de vluchtelingen in Tuzla: 

‘Het lichaam van een jonge vrouw uit Srebrenica hing gisteren aan een boomtak in een bos bij de 

VN-luchtmachtbasis in Tuzla. Een VN-functionaris zei dat de hulpverleners van haar zelfmoord op 

de hoogte waren. “Maar laten we eerst zorgen voor de levenden.”’ (“We bekommeren ons eerst om 

de levenden”, Trouw, 15 juli 1995).  

• de onenigheid tussen de Bosnische regering en de VN over de opvang: 

‘“De Bosnische regering beweert dat het allemaal komt door de VN-vredesmacht. Die heeft 

Serviërs toegelaten tot Srebrenica, maar ontloopt nu haar verantwoordelijkheid voor deze 

ongelukkige mensen”, zegt minister voor Vluchtelingenzaken, Muharem Cero op een haastig 

bijeengeroepen persconferentie.  

VN-functionarissen zeggen dat de Bosnische regering het leed van de vluchtelingen aanwendt om 

de vredesmacht zwart te maken.’ (‘Alle partijen geven elkaar de schuld van de exodus’, de 

Volkskrant, 15 juli 1995). 

• berichten uit VN-bronnen over duizenden vermisten uit Srebrenica: 

Woordvoerster Lisinski van de vluchtelingenorganisatie van de VN laat weten dat de UNHCR zich 

‘ernstig zorgen maakt’ over het lot van duizenden – een andere VN-zegsman sprak van 20.000 

mensen – vluchtelingen, die na hun vertrek uit Srebrenica vermist worden. De bezorgdheid geldt in 

het bijzonder het lot van de duizenden Moslim-mannen en -jongens, die na de val van Srebrenica 

van hun vrouwelijke verwanten werden gescheiden en – velen naar onbekende bestemming – 

werden weggevoerd. Ook heerst grote bezorgdheid over duizenden mensen die in Srebrenica zijn 

achtergebleven.’ (‘Helpers in Tuzla voor onmogelijke taak’, De Telegraaf, 15 juli 1995; zie ook: 

‘Bosnische Serviërs vallen Zepa aan’, de Volkskrant, 15 juli 1995; ‘We bekommeren ons eerst om 

de levenden’, Trouw, 15 juli 1995); 

• en verhalen van de vluchtelingen over wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld en over wat 

hen op hun vlucht naar Tuzla is overkomen: 

• ‘Volgens vluchtelingen zouden tijdens de vlucht vrouwen en meisjes zijn verkracht en mannen de 

keel zijn afgesneden. Mannen van zestien jaar en ouder zijn afgevoerd naar de door de Serviërs 

beheerste stad Bratunac.’ (‘Groot offensief van Bosnische Serviërs tegen enclave Zepa’, NRC 

Handelsblad, 15 juli 1995). 

‘Sommige vluchtelingen die in Tuzla zijn aangekomen vertellen gruwelijke verhalen. Ze zeggen 

dat de Serviërs wrede grappen maakten en jonge vrouwen wegsleepten. Dat vrouwen werden 
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verkracht, mannen gedood en huizen in brand werden gestoken. Dat hun bussen met stenen werden 

bekogeld toen ze door Servische dorpen kwamen.’ (“We bekommeren ons eerst om de levenden”, 

Trouw, 15 juli 1995).  

 

Stellingname van Nederland: de positie van Dutchbat 

Op de wekelijkse persconferentie van premier Kok is de Franse kritiek op het optreden van 

Dutchbat een niet te vermijden gespreksonderwerp. Op De Telegraaf na berichten alle 

dagbladen over Koks reactie. Twee punten staan daarbij centraal: de Franse kritiek is niet 

terecht en de Franse oproep om Srebrenica te heroveren is gekkenwerk. In de weergave van 

Koks uitspraken op deze punten, zijn de dagbladen opvallend eensgezind (zie box 9.17).  

 

De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad maken voorts alledrie melding van de oproep van 

de ministers Voorhoeve en Van Mierlo aan de VN om waarnemers te sturen naar Bratunac, 

de plaats waar de Bosnische Serven duizenden Moslim-mannen uit Srebrenica gevangen 

zouden houden om hen te ondervragen over hun gedrag tijdens de oorlog en zo 

‘oorlogsmisdadigers’ eruit te halen. Minister Voorhoeve zegt dat er ‘enige onzekerheid 

bestaat over de berichten’: 

‘Wij kunnen het niet bevestigen, want het gebeurt buiten het gezichtsveld van Dutchbat.’ 

(‘Nederland wenst waarnemers bij gevangen Moslim-mannen’, de Volkskrant, 15 juli 1995; 

zie ook: ‘Nederlanders klaar om te vertrekken’, (vervolg op: ‘Aanval op enclave Zepa 

ingezet’), Trouw, 15 juli 1995; ‘Kok roemt moed van Nederlanders’, (vervolg op: ‘Kok levert 

felle kritiek op de Franse regering’) NRC Handelsblad, 15 juli 1995).  

 
Box 9.17 De dagbladen van 15 juli over reactie premier Kok op Franse kritiek op het optreden van Dutchbat 

 Kop Korte inhoud 
de Volkskrant 
Verslaggever/ 
Den Haag 

Boze Kok noemt kritiek 
Fransen een dissonant 

 

Kok is ‘nog steeds nijdig’ en zegt dat hij niet hoeft te 
accepteren dat de indruk wordt gewekt dat Nederland ‘de 
zaak loopt te verkwanselen’. Kabinet is zeer ingenomen met 
de lof van Amerika, Srebrenica ‘heroveren’ is politiek en 
militair gekkenwerk.  

Trouw 
Parlementsredactie/ 
Den Haag 

Kok blijft woedend over 
Franse kritiek 

 

Kok vindt de Franse uitleg dat de kritiek niet op Dutchbat, 
maar op UNPROFOR als geheel was gericht, 
ongeloofwaardig. ‘Wat ik niet accepteer is dat op zijn minst 
de suggestie is gewekt dat Nederland Srebrenica heeft 
verkwanseld.’ Over Chiracs oproep Srebrenica te heroveren: 
‘Ja, dat willen we allemaal. Maar het is gekkenwerk, politiek 
en militair. Als je dat thans met 400 militairen en 10.000 
vluchtelingen ter plaatse probeert.’  
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NRC Handelsblad 
Redacteur/ Den Haag 

Kok levert felle kritiek op de 
Franse regering 

‘Ik accepteer niet dat de indruk wordt gewekt dat Nederland 
daar de zaak heeft verkwanseld.’  
Over de oproep tot herovering: ‘Hij verzette zich ook tegen 
“de taal van al te eenzijdig opgerolde spierballen” van de 
Franse president Chirac over het heroveren van Moslim-
enclaves. Volgens Kok is dat militair en politiek gesproken 
“gekkenwerk”’ 

 

 

Trouw en NRC Handelsblad citeren verder Koks waarderende worden voor het optreden van 

Dutchbat.  

‘Ik heb waardering en respect voor onze militairen die voor hele moeilijke afwegingen hebben 

gestaan, in een hectische en emotionele week. De blauwhelmen hebben op een geweldige 

manier invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheden.’ (‘Kok: grenzen van Dutchbat in 

zicht’, (vervolg op: ‘Kok blijft woedend over Franse kritiek’), Trouw, 15 juli 1995).   

 

‘Kok zei dat de Nederlandse militairen moed hadden getoond in Srebrenica en dat zij die nog 

tonen. “Ik wil dat hier nog eens herhalen ook tegenover hun familie, hun kinderen, relaties en 

vrienden”, aldus Kok, die niet verhulde dat ook binnen het kabinet soms emotioneel op de 

gebeurtenissen was gereageerd.’ (‘Kok roemt moed van Nederlanders’, (vervolg op: ‘Kok 

levert felle kritiek op Franse regering’), NRC Handelsblad, 15 juli 1995).  

 

De Telegraaf (‘Warme hap na weken rantsoen’) en NRC Handelsblad (‘Bosnische Serven 

laten voor Dutchbat voedsel door’) melden dat Dutchbat voor het eerst in weken weer 

bevoorraad is.  

‘Tot grote opluchting van onze jongens in Srebrenica is een groot hulpkonvooi van twaalf 

vrachtwagens met voedsel en brandstof erin geslaagd het basiskamp Potocari te bereiken’,  

schrijft De Telegraaf.  
‘De Bosnische Serviërs hebben gistermiddag een Nederlands konvooi van twintig wagens 

toegelaten in het legerkamp Potocari, met onder meer voedsel, water, medicijnen en 

brandstof’,  

is de lezing van dezelfde gebeurtenis in NRC Handelsblad. Verder doet De Telegraaf verslag 

van een besloten bijeenkomst voor familieleden van Dutchbat in de Johan Willem Friso-

kazerne in Assen. Via de satelliet beantwoordt overste Karremans vragen van familieleden. 

Karremans zegt bijzonder trots te zijn op zijn mannen: ongeacht hun rang hebben ze allemaal 

‘boven vermogen gepresteerd.’ (‘Karremans belt met deelnemers thuisfrontdag’, De 

Telegraaf, 15 juli 1995).  
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De commandant van Dutchbat krijgt apart aandacht zowel in de Volkskrant als in Trouw. De 

Volkskrant portretteert hem als een man met een ruime ervaring in VN-vredesmissies die het 

er in Srebrenica goed vanaf heeft gebracht.  
‘Alom overheerst de bewondering voor het optreden van de overste. Van de ene dag op de 

andere zag hij zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Overgeleverd aan de 

Servische overwinnaars en omgeven door tienduizenden wanhopige Moslim-vluchtelingen. 

Alle hoop was gevestigd op de onderhandelingskunst van Karremans, plots meer diplomaat 

dan militair’,  

schrijft redacteur Mirjam Schrotteindreier. En even later komt luitenant-kolonel Van der 

Maesen, op het instituut Clingendael coördinator van een voorbereidende cursus 

onderhandelen voor leidinggevende militairen die uitgezonden worden, aan het woord: 
‘Van der Maesen is wat dat betreft zeer content over het onderhandelingsresultaat dat 

Karremans in Srebrenica heeft geboekt. Ik vind het heel netjes dat het hem gelukt is om een 

blauwhelm per bus mee te sturen. Daarmee heeft hij het humanitaire aspect van zijn taak 

zwaar laten meewegen. Ik vind niet dat op die manier wordt meegewerkt aan de deportatie 

van Moslims, zoals sommige critici zeggen. Op deze manier zijn op ieder bus tenminste een 

paar VN-ogen aanwezig.’ (‘Karremans omgeschoold van groendenker tot blauwdenker’, de 

Volkskrant, 15 juli 1995).  

 

In Trouw wordt de foto waarop Karremans met generaal Mladic het glas heft op de snijtafel 

gelegd. Onder de (opnieuw) afgedrukte foto het onderschrift ‘Karremans drinkt met Mladic. 

De (vermoedelijk Bosnisch-Servische) fotograaf is in zijn propagandistische opzet geslaagd’.  
‘In het propagandistische beeldverslag van de Bosnische Serviërs wordt hij getoond in 

onderhandelingen met generaal Ratko Mladic. Een beeld dat associaties oproept met – al is 

het niet helemaal vergelijkbaar – het Nederlands-Duitse “overleg” onder witte vlag na het 

bombardement van Rotterdam in mei 1940. De Nederlandse officier die nu in een eveneens 

psychologisch vernederende positie wordt getoond, is de 46-jarige luitenant-kolonel Th.J.P. 

(Ton) Karremans. Ingewijden typeren hem als een niet gauw uit zijn evenwicht te brengen 

“echte troepenman”. Overste Karremans zal de hem toegeschreven koelbloedigheid nodig 

hebben, nu hij met lege handen staat tegenover de Bosnisch-Servische generaal Mladic, een 

man die triomfantelijk kan lachen in de wetenschap alle troeven in handen te hebben.’  

Het verhaal besluit met de vermelding dat de Turkse krant Hüriyet de foto afdrukte onder de 

kop ‘foto van het verraad’. De onderkop luidde: 
‘De VN-commandant, die tienduizenden vrouwen, kinderen, en bejaarden overleverde aan de 

Bosnische Serviërs, liet onbeschaamd de champagne knallen met de commandant van de 

Serviërs.’ (‘Karremans met de rug tegen de muur’, Trouw, 15 juli 1995).  
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Stellingname van enkele internationale actoren 

Frankrijk beheerst opnieuw het internationaal politieke nieuws over ex-Joegoslavië, alle 

kranten hebben wel een kop over de Franse stellingname. Uit Frankrijk klinken krijgshaftige 

geluiden. In het buitenland vinden die geluiden overigens niet of nauwelijks weerklank, 

weerstand des te meer (zie box 9. 18).  

 
Box 9.18 Berichtgeving over het Franse standpunt inzake Bosnië in de dagbladen van 15 juli 1995 

 Kop Korte inhoud 
de Volkskrant 
Correspondent/ 
Parijs 

Parijs wil voor 
zondag besluit over 
ingrijpen 

Franse president Chirac trekt vergelijking met de knieval voor Hitler van de 
Franse en Britse leiders Daladier en Chamberlain, Franse minister van 
Defensie, Millon, zegt dat Frankrijk rond Sarajevo voorbereidingen treft om 
belegering van Sarajevo eventueel te kunnen doorbreken. Groot-Brittannië, 
en Nederland reageren afhoudend, VS terughoudend.  

Trouw 
Correspondent/ 
Brussel 

Chirac: VN’ers 
moeten vechten 

Ook hier Chiracs vergelijking met München 1938; door niet ingrijpen maakt 
Westen zich ‘medeplichtig aan de barbarij’; Chirac oppert belegering van 
Sarajevo te breken, snelle reactiemacht zou daartoe ingezet moeten worden; 
Engeland en Nederland reageren afhoudend.  

De Telegraaf 
Correspondent/ 
Parijs 

Chirac haalt fel uit 
naar bondgenoten  

 

Chirac noemt westerse bondgenoten ‘medeplichtig aan de verwerpelijke 
etnische zuiveringen’ en vergelijkt de in zijn ogen ‘lafhartige’ opstelling 
met de houding van Chamberlain ten opzichte van Hitler in 1938.  

NRC Handelsblad 
Reuter, AP, AFP/ 
Londen & Parijs 

Reactie blijft uit na 
aanval op enclaves 
Westers beraad Frans 
ultimatum 

Ook hier de vergelijking met München 1938: ‘Wie toelaat dat democratie en 
mensenrechten zo onder de voet worden gelopen, heeft binnenkort geen 
recht anderen lessen te leren of zich op hoge principes te beroepen.’ 
Bosnische president Izetbegović heeft Chirac gevraagd zijn pogingen om 
een oplossing te zoeken voor het conflict in ex-Joegoslavië, voort te zetten. 
‘Uw verklaringen zijn ontvangen met de hoop dat de internationale 
gemeenschap eindelijk zijn verplichtingen zal vervullen in Bosnië’, aldus 
Izetbegović.  

 

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

In de categorie ‘overig nieuws over ex-Joegoslavië’ opnieuw vier berichten, daarbij 

inbegrepen een bericht dat een baan als soldaat in trek blijft: ‘Niet schieten, maar gewoon op 

kantoor in oorlogsgebied’, zoals het bericht meldt (zie box 9.19).  
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Box 9.19 Overige berichtgeving over voormalig Joegoslavië in de dagbladen van 15 juli 1995 

 Kop Korte inhoud 
de Volkskrant 
Verslaggever/ 
Amsterdam 

Stichting wil vluchtelingen 
bij voorkeur in Bosnië 
helpen 

Stichting Vluchteling is een inzamelingsactie begonnen voor 
humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Srebrenica. Stichting is het 
niet eens met VluchtelingenWerk Nederland die de mensen elders 
in Europa wil onderbrengen. 

Trouw 
Redacteur Dillian Hos/ 
Den Haag 

Voorhoeve drinkt water, 
veel water 

De agenda van minister Voorhoeve van de afgelopen week in 
vogelvlucht. ‘Minister van Defensie Joris Voorhoeve kan met 
weinig slaap en eten toe, drinkt wel heel veel water. In een week 
waarin de enclave Srebrenica valt, de Nederlandse militairen 
overhaast moeten vluchten en vervolgens verantwoordelijk 
worden voor het lot van duizenden vluchtelingen, is dat maar 
goed ook’.  

NRC Handelsblad 
Redacteur Monique 
Snoeijen/Amsterdam 

Baan als soldaat blijft in trek Snoeijen bezoekt de banenwinkel van de landmacht. Landmacht 
vindt het nog te vroeg advertentiecampagnes en wervingsspotjes 
op tv te staken: ‘Dat doen we pas als de bodybags met bosjes 
terugkeren’, zegt kapitein Van der Waal. ‘Of het gevaarlijk is? 
Luister, ik zeg altijd maar zo: We zitten daar nu drie jaar met zo’n 
6000 man. Als je hier in Amsterdam 6000 man drie jaar op een 
snorfiets zet, dan vallen er meer doden. Dus wat is gevaarlijk?’ 

# 
Redacteur Alfred van 
Cleef/Den Haag 

Comité: wapens voor Bosnië 
en echte luchtaanvallen 

Comité voormalig Joegoslavië demonstreert in Den Haag voor 
opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië-Herzegovina. 
Arie Oostlander, erelid van het comité, toont zich bitter over het 
internationale Bosnië-beleid: ‘Ik heb geen enkel vertrouwen in 
mensen als Akashi, de afgehaakte Owen en zijn kloon Carl Bildt’.  

 

 

9.4 De nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in de week dat Srebrenica 

valt 

  

Naast de stroom nieuwsberichten, reportages en portretten van belangrijke actoren schrijven 

de dagbladen in de week dat Srebrenica valt uiteraard ook nieuwsanalyses, 

achtergrondbeschouwingen en (hoofd)redactionele commentaren over de toestand in Bosnië. 

Met de kanttekening dat – zeker in vergelijking met augustus 1992 – in de week van de val 

van Srebrenica het accent duidelijk op nieuwsvoorziening ligt. Analyses, 

achtergrondbeschouwingen en (hoofd)redactionele commentaren nemen een relatief 

bescheiden plaats in (zie tabel 9.3).  
 

Tabel 9.3 Analyses, achtergrondbeschouwingen en (hoofd)redactionele commentaren: 12 tot en met 15 juli 1995  

 (Hoofd)redactionele 
commentaren 

Achtergrond en 
nieuwsanalyses 

Totaal aantal 
artikelen 

de Volkskrant  3  7  42 
NRC Handelsblad   3 10  46 
Trouw  4  7  48 
De Telegraaf  1  2  27 
Totaal 11 26 163 
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9.4.1 Nieuwsanalyses en achtergronden in de Volkskrant 

Op de dag dat Srebrenica valt, is de Volkskrant nog tamelijk mild over het concept ‘veilige 

gebieden’. Weliswaar heeft de VN die gebieden nooit voor honderd procent kunnen 

beschermen, maar ze heeft wel een beschermende functie vervuld, vooral in Oost-Bosnië 

waar de enclaves Srebrenica, Zepa en Goražde liggen. ‘De Bosnische Serven hebben het tot 

nu toe nog nooit gewaagd een “veilig gebied” militair onder de voet te lopen en de bevolking 

te verdrijven of erger’, aldus de buitenlandredactie in een artikel over ontstaan en 

achtergronden van ‘veilige gebieden.’ (‘zie box 9.5). 

Een dag later constateert Bart Rijs dat het concept ‘veilige gebieden’ definitief achterhaald is. 

De VN is er tot het laatste moment van uitgegaan dat de Bosnische Serven niet uit waren op 

verovering van de enclave. Verovering van de enclave levert de Bosnische Serven immers 

geen militair-strategisch voordeel op, de ruim veertigduizend Moslims in de enclave vormen 

geen serieuze militaire bedreiging voor de Bosnische Serven, maar vormen wel een enorm 

probleem voor hen bij verovering van de enclave: wat te doen met ruim veertigduizend 

vluchtelingen? 

‘Terwijl de Serviërs optrokken bleef de VN-vredesmacht ervan uitgaan dat het ging om een 

beperkte actie. Dat was een fatale inschattingsfout, die leidt tot nieuwe etnische zuiveringen, 

die meer dan vierhonderd Nederlandse blauwhelmen in levensgevaar heeft gebracht en 

waarschijnlijk het einde zal betekenen van de VN-missie in Bosnië.’ 

 

Rijs ziet de verovering van Srebrenica als een wraakoefening van de Bosnische Serven. Niet 

alleen militair-strategische overwegingen, ook eer, wraak en haat zijn belangrijk voor de 

Bosnische Serven:  
‘De aanval op Srebrenica is een wraakoefening voor het offensief van het Bosnische leger 

rond Sarajevo. Het is bedoeld om de Moslims in te wrijven wie – nog steeds – de sterkste 

partij is in deze oorlog. (...) De aanval op Srebrenica is een strafexpeditie. De frustratie van de 

Serviërs is hoog opgelopen: ze hebben de oorlog gewonnen, maar kunnen die niet beëindigen. 

Het leven is hard, de mannen moeten lange frontdiensten draaien, families verpauperen. De 

schuld voor dit alles krijgen de Moslims. Of zoals de Serviërs zeggen “fundamentalistische 

terroristen.”’ 

 

De luchtaanvallen van de NAVO zoals die in de namiddag zijn uitgevoerd kwamen te laat, 

stelt Rijs. En zelfs als ze eerder uitgevoerd waren, is het de vraag of ze de val van Srebrenica 

hadden kunnen voorkomen:  
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‘De VN wisten dat luchtaanvallen de Serviërs alleen zouden kunnen afschrikken, maar niet 

tegenhouden. Wanneer de opmars onmiddellijk met luchtaanvallen waren beantwoord, zouden 

de Serviërs wellicht zijn afgebluft. Nu kwamen de aanvallen te laat. De Serviërs hadden 

inmiddels Nederlandse gijzelaars verzameld. Van luchtaanvallen werd afgezien, omdat de 

Serviërs dreigden de gijzelaars om te brengen.’ 

 

Rijs’ conclusie is duidelijk: het concept ‘veilige gebieden’ is ontstaan in Srebrenica en vindt 

daar ook zijn einde: 

‘Het concept van de “veilige gebieden”, ontstaan toen wanhopige vrouwen en kinderen in 

1993 in Srebrenica de wagen van de Franse VN-commandant Morillon blokkeerden, is 

definitief dood. Het enige dat de Nederlandse troepen kunnen doen, is weigeren de Moslim-

bevolking in de steek te laten. Misschien kunnen ze de ergste moordpartijen met hun 

aanwezigheid voorkomen. Als ze zich terugtrekken, zijn dezelfde vrouwen en kinderen 

overgeleverd aan de Serviërs.’ (Bart Rijs, de Volkskrant, 12 juli 1995).  

 

Op donderdag 13 juli stelt Anet Bleich de vraag hoe het zover heeft kunnen komen dat de VN 

bij Srebrenica de nederlaag geleden heeft. De lijdensweg van de Bosniërs, aldus kort 

samengevat in het betoog van Bleich, is begonnen in het voorjaar van 1992 toen de Bosnische 

regering de onafhankelijkheid van Bosnië uitriep. De regering aarzelde over de stap uit vrees 

voor een burgeroorlog. Een meerderheid van de Bosnische politici zag uiteindelijk geen heil 

in een deal met Belgrado. En zo werd – in de hoop de Servische bevolkingsgroep in Bosnië 

voor het idee te kunnen winnen – de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Bosnische regering, 

aldus Bleich, ‘was zeker niet op oorlog uit en was daar militair totaal niet op voorbereid’. Met 

steun van de Servische president Milošević, begon de extreme nationalist Radovan Karadžić 

in april 1992 de oorlog. Aanzienlijk beter en zwaarder bewapend, veroverden de Bosnische 

Serven grote delen van het Bosnische grondgebied. Vredesplan na vredesplan strandde op het 

‘nee’ van de Bosnische Serven, de VN weigerde hen te dwingen, verzoeken van de Bosnische 

regering om de Servische agressie met militair ingrijpen een halt toe te roepen, werden niet 

serieus overwogen. De VN riep wel een zestal ‘veilige gebieden’ uit, maar het aantal 

militairen beschikbaar voor de bescherming van deze gebieden bleef zeer beperkt. De 

Bosnische Serven lokten een aantal crises uit rond de veilige gebieden Goražde, Bihac en 

Sarajevo. Politiek in een isolement bewezen ze telkens weer de VN straffeloos met de rug 

tegen de muur te kunnen zetten. De positie van de VN-vredesmacht werd steeds hachelijker, 

de Bosnische Serven werden steeds driester in hun optreden.  



 259 

‘Nu zij zijn begonnen om, zonder tegenstand te ontmoeten, de veilige gebieden op te rollen, is 

de regering in Sarajevo van een dilemma verlost. Haar wens het wapenembargo opgeheven te 

krijgen, stond haaks op de VN-bescherming van de “veilige gebieden”. Wat de Bosnische 

regering betreft kan UNPROFOR nu inpakken. Een bloedige nieuwe oorlogsronde kondigt 

zich aan.’ (Bleich, 14 juli 1995).  
 

Op de opiniepagina pleit Norbert Both, die promotieonderzoek doet naar de internationale 

politiek rondom de Joegoslavische crisis, in een paginagroot artikel voor Realpolitik ten 

aanzien van burgeroorlog in Bosnië. Dat vraagt in zijn optiek in de huidige omstandigheden 

om het opgeven van de ‘veilige gebieden’. Hij noemt drie redenen op waarom de Bosnische 

Serven juist Srebrenica onder de voet gelopen hebben.  

‘Ten eerste had Dutchbat na de aderlating van 300 soldaten haar afschrikwekkende functie 

verloren. Ten tweede besefte de Bosnische regering dat vanuit strategisch oogpunt de strijd 

om Srebrenica en de andere Oost-Bosnische enclaves twee jaar geleden al was beslecht, en dat 

een echte strijd om Srebrenica nu alleen maar op een bloedbad zou uitlopen. Ten derde maakt 

de eventuele inname door de Serviërs van alle drie de Oost-Bosnische enclaves – Srebrenica, 

Zepa en Goražde – de kaart van Bosnië-Herzegovina een stuk “overzichtelijker”, hetgeen de 

onderhandelingspositie van de Serviërs, die de laatste tijd was verzwakt, weer een stuk sterker 

zou maken. De drie partijen in Bosnië denken strategisch. Voor hen geldt wat A.J.P. Taylor 

eens schreef: Wars make the decisions, diplomacy merely records. Zolang een aantal landen 

binnen de internationale gemeenschap, met name de Verenigde Staten, maar ook Nederland, 

de voorkeur blijft geven aan een moreel perspectief boven een strategisch perspectief, zal het 

onmogelijk zijn de Serviërs, Moslims en Kroaten te overtuigen van het nut van een 

diplomatieke oplossing. (…) Een diplomatieke oplossing voor het conflict in Bosnië kan 

alleen nog worden bereikt indien de Internationale Contactgroep de veranderingen op de 

grond ook op haar kaart aanbrengt. Dat betekent bijvoorbeeld dat door het opgeven van de 

Moslim-enclaves de Bosnische Serviërs de kans moet worden gegeven rondom Sarajevo 

territoriale concessies aan de Bosnische regering te doen. Als de Contactgroep, en ook 

Nederland, deze Realpolitik niet kunnen opbrengen, dan rest de strijdende partijen niets 

anders dan het tot het einde toe uit te vechten. De VN zullen zich in dat geval moeten 

terugtrekken, waarna ook het wapenembargo kan worden opgeheven. Het eindresultaat zal 

niet veel veranderen en wanneer alle drie de partijen moe zijn gestreden, zullen zij uiteindelijk 

toch moeten komen tot een compromis. Alleen zal daarvoor dan wel een hoge prijs zijn 

betaald..’ (Norbert Both, de Volkskrant, 14 juli 1995). 
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Zijn voorstel vindt geen genade in de ogen van Anet Bleich. Integendeel. Zaterdag 15 juli 

hekelt ze in felle bewoordingen Boths voorstel om de veilige gebieden op te geven, het 

optreden van Karadžić en Mladic in Srebrenica, alsmede het falen van de VN.  
‘Meneer Mladic en zijn “president” Karadžić zijn namelijk – dat hebben ze deze week 

opnieuw overtuigend bewezen – ordinaire racisten of desgewenst fascisten. (...) Ze hebben het 

bewezen tegen alle voorspellingen in van goed ingevoerde VN’ers ter plekke, die tot een uur 

vóór het gebeurde bleven zeggen dat de strijdkrachten van Mladic Srebrenica niet zouden 

willen veroveren, want het “etnisch zuiveren” van veertigduizend Moslims was toch ook voor 

hen wel wat veel. Nou, proficiat, de operatie is gesmeerd verlopen! 

O jeetje! Ik maak nu, geloof ik, een ernstige politieke en analytische fout. Ik geef de voorkeur 

aan een moreel boven een strategisch perspectief. En dat mag niet van de aankomende 

promovendus in de internationale betrekkingen, Norbert Both. Want, zo schreef hij gisteren in 

Forum, dan zal het “onmogelijk zijn de Serviërs, Moslims en Kroaten te overtuigen van het 

nut van een diplomatieke oplossing”. Het lijkt me inderdaad allesbehalve eenvoudig om na 

Srebrenica de Moslims te overtuigen van het nut van een diplomatieke oplossing. Ze zullen 

ook wel niet erg ingenomen zijn met de door Both aanbevolen volgende stap. “Wat nu? De 

veilige gebieden in Oost-Bosnië zullen moeten worden opgegeven.”  

Welja joh, toe maar, nog een stuk of vijftigduizend vluchtelingen onder barre omstandigheden 

op weg naar het vliegveld van Tuzla! Nog een paar voetbalstadions vol mannen die over hun 

“oorlogsmisdaden” worden “ondervraagd” door de o zo redelijke hulptroepen van meneer 

Mladic. Nog een paar jonge vaders die als potentiële oorlogsmisdadigers worden afgevoerd 

naar het stadion en hun baby aan een vreemde vrouw moeten meegeven. Je moet iets over 

hebben voor een diplomatieke oplossing en een strategisch perspectief.’  

 

Zij stelt zich dan ook achter de opstelling van Chirac: 
‘de enige president die stelling heeft genomen tegen de capitulatie voor de barbarij van de 

volkerenorganisatie. En Joris Voorhoeve dan? Hij doet zijn best, maar wat kan een gijzelaar 

doen? Verdringen is menselijk, maar volgens een ander gezegde leer je pas in tijden van crisis 

wie je vrienden zijn. Vive la France!.’ (‘Bleich, 15 juli 1995).  

 

Op dezelfde Forumpagina verschijnen nog twee beschouwingen, geschreven door externe 

deskundigen. Jan Willem Honig, docent aan het Department of War Studies van het King’s 

College te London betoogt dat Nederland zelf heeft bijgedragen bij aan de vernedering in 

Bosnië. 
‘Wat voor zin heeft het een dikke stok te dragen en ermee te dreigen, maar er uiteindelijk niet 

mee te willen slaan?’ 
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vraagt hij zich af, doelend op de stoere taal van Voorhoeve dat luchtaanvallen onvermijdelijk 

zijn om Srebrenica te behouden om ze vervolgens zelf af te blazen uit angst voor de levens 

van gegijzelde Nederlandse VN-blauwhelmen.  
‘Voorts had de regering erop moeten toezien dat haar woorden overeenkwamen met haar 

daden. Dreigen met militaire acties gaat niet samen met het verminderen van het aantal 

manschappen.’ Hij concludeert over het Nederlands beleid: ‘Het Nederlands beleid van de 

afgelopen weken is een opeenvolging van verkeerde zetten geweest die een man als generaal 

Mladic – die de subtiele interactie tussen politiek en oorlog tot in alle finesses beheerst – 

ongenadig heeft uitgebuit en afgestraft. (...) In het omgaan met dergelijke tegenstanders heeft 

Nederland drie keuzes. Of het houdt zich verre van het conflict, of het bedient zich van het 

militaire instrument, of het accepteert de rol van speelbal in handen van de Serviërs en de 

Moslims. De uiteindelijke keuze moet consequent zijn..’ (Honig, de Volkskrant, 15 juli 1995).  

 

Martin Woollacott – redacteur van The Guardian – betoogt dat de val van Srebrenica 

weliswaar een zoveelste vernedering voor de VN betekent, maar tegelijkertijd nieuwe kansen 

schept. Nemen we even aan dat Frankrijk en Engeland ‘Srebrenica’ niet gebruiken als excuus 

om hun aanwezigheid in ex-Joegoslavië te beëindigen, dan 

‘zal het verlies van de enclave het voor de VN-strijdkrachten eerder makkelijker dan 

moeilijker maken om te doen wat ze eigenlijk moeten doen. Namelijk in de eerste plaats 

zorgen voor de overleving van Sarajevo. (...) Het verlies van Srebrenica is hartverscheurend. 

Maar als het een prelude is op de resolute verdediging van de hoofdstad en andere 

kerngebieden en steden, dan valt het te accepteren. Het verschil met de gijzelaarscrisis van 

twee maanden geleden, is dat de VN-bevelhebbers binnenkort de beschikking zullen hebben 

over een geduchte aanvalsmacht – niet zo groot maar wel zeer goed uitgerust – die ze kunnen 

gebruiken in situaties waarin de Serviërs geen overmacht hebben, en geen gijzelaars kunnen 

maken die vervolgens met de dood bedreigd kunnen worden.’  

 

Net als Both, vraagt ook Woollacott zich af waarom de Bosnische Serven Srebrenica onder de 

voet gelopen hebben. De afgelopen twee jaar hadden ze elk gewenst moment Srebrenica, 

Goražde en/of Zepa kunnen innemen. Waarom juist Srebrenica en waarom juist nu? 

Woollacott vermoedt dat het innemen van Srebrenica eerder een bewijs van zwakte dan van 

sterkte is. De aanvallen door Moslims vanuit de enclave, vormden geen reëel probleem, het 

tekort aan gertainde militairen op plaatsen waar de Moslims sterker zijn (Sarajevo) wel. Maar, 

aldus Woollacott,  
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‘Het kan ook zijn dat de leiders van de Bosnische Serviërs niets anders konden bedenken. Met 

daden vul je de leegte die eigenlijk voor gedachten bestemd is en het zorgt ervoor dat je aan 

zet blijft. Deze actie kondigde zich aan en dus werd hij uitgevoerd.’ 

 

Een derde mogelijk motief is volgens Woollacott dat achter het opgelegde stoïcisme van de 

Bosnische Serven (‘Wij bereiden ons voor op een lange oorlog en moeten de Servische natie 

beschermen tegen zijn aanvallers’), andere gevoelens schuilgaan: een verlangen om een einde 

te maken aan de oorlog en wellicht zelfs paniek (Woollacott, de Volkskrant, 15 juli 1995).  

  

9.4.2 (Hoofd)redactionele commentaren in de Volkskrant 

De drie dagen na de val van Srebrenica wijdt de Volkskrant het (hoofd)redactionele 

commentaar aan deze gebeurtenis. De – zeker voor Nederlandse dagbladen – belangrijkste 

betrokkenen bij de val van Srebrenica zijn de Bosnische Serven, de internationale 

gemeenschap (VN, permanente leden van de V-raad, NAVO) de tienduizenden Moslim-

vluchtelingen in de stad en Dutchbat. Over rolverdeling en waardering laten de drie 

hoofdredactionele commentaren weinig twijfel bestaan. De Bosnische Serven zijn in de ogen 

van de Volkskrant de grote boosdoeners, de internationale gemeenschap laat hen de ruimte 

die rol te spelen, de Moslims zijn slachtoffer en Dutchbat/Nederland verdient lof voor 

optreden en politieke opstelling.  

 

Bosnische Serven 

Over de Bosnische Serven worden in de (hoofd)redactionele commentaren de volgende 

opmerkingen gemaakt (rol en evaluatie gaan naadloos in elkaar over):  

• ze speelden met toenemende schaamteloosheid kat en muis met de vredesmacht van de VN, 

hielden voedselkonvooien tegen, blokkeerden wegen, stalen wapens uit VN-depots en werden 

steeds vrijmoediger in het intimideren en gijzelen van VN-soldaten (woensdag 12 juli 1995); 

• ze hanteren terroristische methoden, houden in flagrante strijd met het internationale recht en de 

non-combattante rol van de VN-vredesmacht Nederlandse blauwhelmen en 20.000 vluchtelingen in 

gijzeling (donderdag 13 juli 1995); 

• ze zijn een grootscheepse etnische zuivering begonnen (vrijdag 14 juli 1995). 

 

VN 

De VN fungeert als de belichaming van de internationale gemeenschap. In die hoedanigheid 

wordt de VN kritisch bejegend. Binnen de context van de VN speelt de Veiligheidsraad een 
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cruciale rol in de besluitvorming rond vredesmissies. Beter gezegd: de vijf permanente leden 

van de Veiligheidsraad spelen een cruciale rol. Die leden – VS, Rusland, Engeland, Frankrijk 

en China – worden in analyses en commentaren herhaaldelijk op de korrel genomen, op 

China na, dat land wordt vrijwel nooit genoemd.  

Over de VN worden in de hoofdredactionele commentaren de volgende opmerkingen 

gemaakt:  

 

• VN heeft plechtig beloofd de ‘veilige gebieden’ met alle daartoe noodzakelijke middelen te 

beschermen, die belofte is ze niet nagekomen (12 juli 1995); 

• VN heeft – mede door inbinden van Serviërs de op het allerlaatste moment bij eerdere crises rond 

enclaves – zich laten verleiden vast te houden aan het concept van neutrale vredesmacht (12 juli 

1995); 

• VN-rol duidelijk niet glorieus, maar aanwezigheid van beperkt aantal zwak bewapende VN-

blauwhelmen leek net genoeg om de oorlog te temperen en de humanitaire hulpverlening voort te 

zetten (12 juli 1995); 

• oprichten van de snelle reactiemacht door de VN was ‘te weinig en te laat.’ (12 juli 1995); 

• als crisis rond Srebrenica voorbij is, is heroverweging van VN-optreden onvermijdelijk (13 juli 

1995); 

• blijvende aanwezigheid van VN heeft nu verloren, vertrekken gaat met grote risico’s gepaard, 

honderdduizenden mensen in Bosnië zijn afhankelijk van humanitaire hulp van de VN (13 juli 

1995); 

• VN-veiligheidsraad eist onmiddellijke terugtrekking van de Bosnische Serviërs uit Srebrenica, 

Mladic lacht daarom: hij weet dat VN hem bestookt met papier (14 juli 1995); 

• VN kan, op straffe van gezichtsverlies, niet accepteren wat in Srebrenica gebeurd is (14 juli 1995); 

• VN staat niet machteloos, op voorwaarde dat permanente leden van de V-raad één lijn 

trekken; krachtig militair ingrijpen is mogelijk, risico’s voor gegijzelde VN’ers zou de VN 

op de koop toe moeten nemen, gelet op de belangen die in het geding zijn (redden van de 

VN-missie in Bosnië, van de overige ‘veilige gebieden’ en van de bevolking van 

Srebrenica) (14 juli 1995). 
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 Overige internationale actoren 

• Voor NAVO-luchtacties van gisteren geldt ‘te weinig en te laat.’ (12 juli 1995); 

• Krijgshaftige taal van Chirac over ‘heroveren’ van Srebrenica kan als kiespijn worden gemist (13  

• juli 1995); 

• Cynisch genoeg is het internationale gemeenschap geen menens: de Europese landen, de VS en 

Rusland zijn weer eens tot op het bot verdeeld (14 juli 1995).  

 

Moslims 

Over de rol van en waardering voor Moslims wordt weinig opgemerkt in de 

hoofdredactionele commentaren. Het woord ‘Moslim’ komt welgeteld één keer voor. 

‘Srebrenica’ en ‘de bevolking van Srebrenica’ zijn uiteraard in veel gevallen uitdrukkingen 

waarmee dezelfde bevolkingsgroep wordt aangeduid. Ook die uitdrukkingen komen niet zo 

veel voor in de hoofdredactionele commentaren en – veel belangrijker dan de frequentie – 

steeds in dezelfde context, namelijk als ‘lijdend voorwerp’, als slachtoffer van Bosnisch-

Servische agressie over wier lot men zich grote zorgen moet maken en hooguit nog te redden 

door actie van de zijde van de VN. Alles over de Moslims is – wat de hoofdredactionele 

commentaren in deze dagen betreft – samengevat in de eerste alinea van het commentaar van 

12 juli 1995: 

‘SREBRENICA is gevallen, veroverd, onder de voet gelopen. De stad is leeg. De mensen 

(meer dan veertigduizend) die in dat vroeger slaperige provinciestadje woonden of die er in de 

beginfase van de oorlog in Bosnië heen waren gevlucht omdat ze geen Serviër maar Moslim 

zijn, hebben geen thuis meer.’ 

 

Nederland/Dutchbat 

Over Nederland/Dutchbat worden in de hoofdredactionele commentaren de volgende 

opmerkingen gemaakt: 

• De vierhonderd Nederlandse militairen hebben zich op een bewonderenswaardige manier trachten 

te verweren, maar waren niet opgewassen tegen de Bosnisch-Servische strijdkrachten  

(12 juli 1995);  

• Over het lot van de Nederlanders moet men zich grote zorgen maken (12 juli 1995); 

• De Tweede Kamer had gisteren terecht veel waardering voor de rustige manier waarop de 

Nederlandse regering en de Nederlandse commandant te velde de crisis rond Srebrenica tot nog  

toe het hoofd hebben geboden (13 juli 1995); 
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• Nederland is in hoge mate afhankelijk van de koers die andere landen en internationale  

organisaties volgen (13 juli 1995); 

• Kamer begaf zich terecht niet in speculaties over de toekomstige rol van Nederlandse troepen in 

Bosnië (13 juli 1995); 

• Minister Voorhoeve heeft er herhaaldelijk op gewezen dat honderdduizenden mensen in Bosnië 

afhankelijk zijn van VN-hulp die opdracht mag alleen in uiterste noodzaak worden opgegeven  

(13 juli 1995); 

• Nederlandse militairen in Srebrenica kunnen slechts proberen te redden wat er te redden valt;  

• sommigen vinden dat lijfsbehoud van de Nederlanders de enige prioriteit behoort te zijn, minister 

Voorhoeve is van oordeel dat de Nederlanders gehouden zijn het leed van de burgerbevolking zo 

veel mogelijk te beperken; de Nederlandse inzet om via onderhandelingen een vrije aftocht voor de 

Nederlanders en de inwoners van Srebrenica te verkrijgen, verdient lof (14 juli 1995); 

• Verwijt dat Nederland meewerkt aan etnische zuiveringen snijdt geen hout, die zuiveringen waren 

al op gang gekomen, en aangezien de VN verder niets onderneemt, kunnen de Nederlanders ter 

plekke als ‘ware burgemeester in oorlogstijd’ zich alleen tot het uiterste inspannen om door hun 

fysieke aanwezigheid zoveel mogelijk wreedheden te voorkomen; dat is bitter weinig, maar het is 

respectabel en noodzakelijk om althans aan dat minimum vast te houden (14 juli 1995).  
 

 

9.4.3 Nieuwsanalyses en achtergronden in NRC Handelsblad 

Op de dag Srebrenica valt, stelt redacteur Peter Michielsen dat de ‘veilige gebieden’ de facto 

de onveiligste van Bosnië zijn gebleken. Hij loopt in zijn analyse alle crises na die zich vanaf 

mei 1993 rond de door de VN ingestelde ‘veilige gebieden’ hebben voorgedaan en komt tot 

de conclusie dat ze onverdedigbaar en derhalve zeer onveilig zijn.  

‘De blauwhelmen worden door hun gebrekkige mandaat, hun lichte bewapening en hun 

voorgeschreven onpartijdigheid gehinderd in hun taak. De Bosnische Serviërs voeren 

regelmatig aanvallen uit en blokkeren naar believen de aanvoer van humanitaire goederen. 

(…) VN-woordvoerders bevestigen dat de Moslims vanuit de enclaves de Serviërs met 

aanvallen provoceren die de VN-soldaten vervolgens in de rol van actieve verdediger 

dwingen. De afgelopen dagen hebben VN-woordvoerders geklaagd dat de regeringstroepen in 

Srebrenica de bewegingsvrijheid van de Nederlanders beperken en een gemeenteraadslid heeft 

zelfs gezegd dat de Nederlanders “er niet zo makkelijk vanaf komen” als ze de stad niet tegen 

de Serviërs beschermen. De Moslim-verdediger die afgelopen zaterdag een Nederlandse 

soldaat doodschoot zou zo hebben geredeneerd.’ (Peter Michielsen, NRC Handelsblad, 11 juli 

1995).  
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Een dag later schrijven Michielsen en Van der Roer dat de val Srebrenica de geschiedenis zal 

ingaan als ‘een een mijlpaal van een falende vredesoperatie’: 
‘De val van Srebrenica zal als een mijlpaal van de falende VN-vredesoperatie in Bosnië de 

geschiedenis ingaan, vergelijkbaar met een debacle zoals in Somalië twee jaar geleden. 

Duidelijker dan ooit is de term “veilig gebied” zonder gewicht gebleken, waarmee de 

autoriteit van de VN en in het bijzonder die van de Veiligheidsraad formeel en moreel is 

ondermijnd. De vraag is welke mogelijkheden hun nu resten: Terugtrekking? Robuuster 

optreden? Opheffing van het wapenembargo? Of gebeurt er niets en blijft het bij een snelle en 

vrij geruisloze reductie van het aantal “veilige havens”? (...) Het gebrek aan een heldere koers 

komt tot uiting in de onduidelijkheid over de rol van de reactiemacht: gaat die RRF alleen om 

de blauwhelmen te verdedigen of om ook de agressor aan te vallen of om de totale aftocht te 

begeleiden? Onduidelijk is nog steeds in hoeverre de reactiemacht zich zal kunnen onttrekken 

aan de “bureaucratische wasmachine” van micromanager Yasushi Akashi, de VN-gezant in 

Zagreb. Wellicht is niet voor elke afgeschoten kogel de toestemming van de Japanse 

diplomaat nodig, maar zal de reactiemacht in staat zijn tot meer dan niet beslissende hand- en 

spandiensten aan blauwhelmen en konvooien? Voor een eventueel robuuster optreden moet 

eerst helderheid over de rol van de reactiemacht komen.’  

 

Volgens Michielsen en Van der Roer worden de ontwikkelingen in Bosnië nog steeds 

gedicteerd op het slagveld: wie is waar en wanneer het sterkst. VN, NAVO, internationale 

druk, onderhandelaars noch Contactgroep kunnen daar ook maar iets aan veranderen  

‘zolang de internationale gemeenschap niet bereid is tot massale interventie op de grond. En 

zo’n interventie lijkt uitgesloten, want daarvoor ontbreekt de politieke wil. Tot een interventie 

is de internationale gemeenschap uitsluitend bereid in het geval van haar eigen roemloze 

aftocht.’ 

 

Over de bedoelingen van de Serven hoeven we ons in dit verband geen illusies te maken. ‘En 

dan nu Zepa’, luidt de eerste zin van Michielsen en Van der Roer. En later vervolgen ze met: 
‘De Nederlandse minister Voorhoeve (defensie) mocht dan tot gisteren nog twijfelen over de 

bedoelingen van de Bosnische Serviërs, de geschiedenis van de oorlog in Bosnië laat al jaren 

geen ruimte voor onzekerheid over hun bedoelingen: landverovering en etnische zuivering; en 

daar passen geen enclaves in.’ (Peter Michielsen & Robert van der Roer, NRC Handelsblad, 

12 juli 1995).  
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Redacteur Willebrord Nieuwenhuis analyseert de besluitvorming binnen de Nederlandse 

politiek gedurende de laatste weken voor de val van Srebrenica. Hij stelt dat Voorhoeve en 

zijn crisisstaf op Defensie verrast werden door de actie van de Bosnische Serven.  
‘“De situatie lijkt nu weer beheersbaar en zal zich de komende dagen stabiliseren”, zei kolonel 

Deddens van de crisisstaf maandagmiddag in de Haagse Juliana-kazerne.’ 

 

Op dat moment hadden de Bosnische Serven vijf van de dertien observatieposten van 

Dutchbat overrompeld. Een dag later liepen de Bosnische Serven de enclave onder de voet en 

sprak minister van Defensie Voorhoeve van een ‘ramp’.  
‘Voor die ramp was hij van een aantal kanten gewaarschuwd, ook door fractieleider 

Bolkestein van zijn eigen VVD-fractie en door premier Kok, die hem enkele weken eerder te 

verstaan had gegeven dat haast was geboden bij de Nederlandse aflossing in Srebrenica.’ 

 

De acties van de Bosnische Serven rond Srebrenica (tegenhouden van transporten, vertragen 

van aflossing en naderhand gijzelen van blauwhelmen en beschieten van observatieposten) 

maakten aflossing van Dutchbat onmogelijk, ‘ook al verzekerde Voorhoeve de Tweede 

Kamer de laatste weken met vrij standvastig optimisme dat die aflossing spoedig voor elkaar 

zou zijn.’  

De Nederlanders, aldus Nieuwenhuis, waren voor de Bosnische Serven een stuk 

aantrekkelijker dan de Oekraïners die hen zouden aflossen: 

‘Bij elke gijzelneming van Nederlanders, militairen van een NAVO-partner en deelnemer aan 

de snelle reactiemacht, konden nieuwe eisen worden gesteld aan het gebruik van militaire 

middelen in Bosnië-Hercegovina.’ (Willebrord Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 12 juli 

1995).  

 

NRC Handelsblad bevat die dag nog twee artikelen in de categorie ‘(nieuws)analyse en 

achtergrondbeschouwing’. Hofland wijdt zijn vaste column aan ‘Srebrenica’ en Frank 

Westerman schrijft een reportage waarin hij aan de hand van enkele inwoners een schets geeft 

van het dagelijks leven in de enclave gedurende de afgelopen tijd. Hofland pleit voor een 

aftocht van de VN.  
‘Nu de VN gewoon op de vlucht zijn gejaagd en de grote mogendheden van West-Europa zich 

opnieuw hebben bepaald tot vermaningen, dat wil zeggen: nu deze twee niet-partijen hun 

afwezigheid krachtiger dan ooit hebben bevestigd, is het niet meer dan realistisch, een politiek 

te ontwerpen om het moeras te verlaten. Dat betekent terugtrekking van de blauwhelmen voor 

ze in Sarajevo en anders safe havens worden aangeveegd. Realistisch en in overeenstemming 
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met de humanitaire beginselen zou het zijn als de VN verhuizers in plaats van blauwhelmen 

ter beschikking stelde. Het alternatief is: toekijken en er letterlijk vrede mee te hebben dat de 

Bosnische Serviërs ook die steden bevrijden, zoals ze zelf zeggen. Waar hebben we die 

terminologie toch meer gehoord?.’ (Hofland, NRC Handelsblad, 12 juli 1995). 

 

Westerman schildert eerst hoe de tienduizenden inwoners en vluchtelingen ruim twee jaar in 

de ‘openluchtgevangenis’ Srebrenica de tijd gedood hebben. Tot dinsdag de tanks van de 

Serven  

voorbij de borden denderden met het opschrift UN protected area – no weapons allowed en 

Karremans en zijn mannen niets anders konden doen dan zich voegen in de rij vluchtelingen. 

Hij beschrijft hoe de elitetroepen langs de Zilverschool gekomen moeten zijn, waar per lokaal 

vijftig vluchtelingen gehuisvest waren. 

‘onder hen een meisje van drie met vlasblonde pieken dat onder een schoolbank woonde; haar 

broertje woonde er bovenop. Zouden ook deze twee weeskinderen zich op tijd door de stroom 

vluchtelingen hebben laten meevoeren? Op hun vlucht zouden ze langs het kampement van de 

Bravocompagnie zijn gekomen, dat halsoverkop is ontruimd. In rustige tijden al stak deze 

compound schril af bij de rest van het stadje: het was een enclave in een enclave. Binnen 

keken de Nederlandse soldaten met een sixpack Heineken onder handbereik naar RTL4; 

buiten onder de populieren zaten gehurkte vrouwen in pofbroeken garen te klossen. De 

Dutchbat-soldaten hadden zich altijd al machteloos gevoeld (“we bewaken een getto”), nu 

waren ze het. (...) De enige Moslim in de barakken van de in onbruik geraakte 

textielwerkplaats was Vachid, de tolk. Hij droeg een T-shirt met de Amerikaanse stars en 

stripes. “Dit zijn niet mijn eigen kleren, net zomin als dit mijn eigen leven is”. Vachid 

constateerde dat de wereld met het in leven houden van de Moslims in het “reservaat 

Srebrenica” een Romeins schouwspel in scène had gezet. “Ze hebben ons voor de leeuwen 

geworpen”’. (Westerman, NRC Handelsblad, 12 juli 1995).  
 

Op donderdag 13 juli gaan de redacteuren Peter Michielsen en Coen van Zwol in op de vraag 

welke motieven de Bosnische Serven bewogen hebben Srebrenica onder de voet te lopen en 

de dieper liggende oorzaken van het falen van de VN de laatste dagen. Daarnaast betoogt een 

extern deskundige op de opiniepagina dat Nederland zijn blauwhelmen moet terugtrekken uit 

Bosnië.  

 

De Bosnische Serven, aldus Peter Michielsen, hadden ten minste vier motieven om 

Srebrenica juist op dit moment onder de voet te lopen:  
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• Gebrek aan troepen  

‘De drie Moslim-enclaves in Oost-Bosnië – Srebrenica, Zepa en Goražde – zijn nu al jaren door 

Serviërs omsingeld. Daarmee worden enkele duizenden Servische soldaten met hun zware wapens 

gebonden. De verovering van de enclaves maakt deze troepen en hun wapens vrij voor inzet 

elders.’ 

• Enclaves makkelijk in te nemen 

‘Daar komt bij dat de verovering van de drie enclaves relatief eenvoudig is. De regeringstroepen 

binnen deze enclaves zijn relatief zwak en niet tot méér in staat dan nachtelijke guerrilla-aanvallen 

op Servische dorpen en stellingen in de omgeving en de VN-troepen – de Nederlanders in 

Srebrenica, de Oekraïners in Zepa en de Engelsen in Goražde – zijn zonder veel moeite uit te 

schakelen.’ 

• De enclaves zijn de Bosnische Serviërs een doorn in het oog 

Vanaf het begin streven de Bosnische Serviërs naar een aaneengesloten en etnisch homogeen 

gebied, enclaves passen daar niet in (Vance-Owen-Stoltenberg liepen ondermeer op dit punt stuk). 

• Aanwezigheid VN niet langer werkzame afschrikking 

De komst van de snelle reactiemacht (vanaf zondag 16 juli operationeel en minder tandeloos dan 

de blauwhelmen) en de recente gijzelaarscrisis hebben de aanwezigheid van VN-blauwhelmen van 

hun afschrikking beroofd; van reactiemacht gaat meer dreiging uit dan van blauwhelmen (dus beter 

Srebrenica onder de voet te lopen voor reactiemacht operationeel is) en blauwhelmen bleken 

extreem kwetsbaar te zijn, internationale gemeenschap had geen adequaat antwoord op gijzeling 

(Peter Michielsen, NRC Handelsblad, 13 juli 1995).  

 

Redacteur Coen van Zwol komt na gesprekken met VN-functionarissen in Zagreb tot de 

conclusie dat de VN zich heeft vergist in de kracht èn de bedoelingen van de Bosnische 

Serven.  
‘VN-woordvoerders herhalen onvermoeibaar dat secretaris-generaal Boutros Ghali in 1993 al 

stelde dat ten minste 34.000 militairen nodig waren om de Servische belegeraars rond de zes 

“veilige gebieden” van aanvallen te weerhouden. De schuld ligt dus bij de troepenleveranciers 

die dat niet wisten op te brengen en niet bij de VN’,  

aldus van Zwol. Hij voegt eraan toe dat de VN de ernst van de aanval onderschat heeft: sinds 

de gijzelaarscrisis zijn de militaire waarnemers niet langer actief in Bosnisch-Servisch gebied, 

met als gevolg dat de VN simpelweg onvoldoende op de hoogte was van de bewegingen van 

het Bosnisch-Servische leger: ze dacht dat zich ten zuiden van Srebrenica ongeveer 200 

manschappen bevonden, toen ze van de beboste hellingen afdaalden bleken het er ongeveer 

2000 te zijn. Aan Dutchbat heeft het niet gelegen dat Srebrenica onder de voet gelopen is:  
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‘Wat Dutchbat betreft zijn militaire en politieke woordvoerders zeer gul met complimenten. 

Een militair analist betitelde de last stand van Dutchbat onder Srebrenica gisteren als 

“ongelooflijk” en “verbazingwekkend”. “Laat niemand zeggen dat ze met de staart tussen de 

benen zijn gevlucht”. Woordvoerder Gunness: “Dutchbat is veel verder gegaan dan de rules of 

engagement eisen. Vierhonderd lichtbewapende militairen hebben met zeven pantserwagens 

een vuurgevecht van twintig minuten geleverd met een Servische tankkolonne, terwijl 

Bosnische troepen op hen schoten toen ze zich dreigden terug te trekken. Ze hebben zich zeer 

dapper gedragen.”’ (Coen van Zwol, NRC Handelsblad, 13 juli 1995).  

 

Op de opiniepagina van 13 juli pleit Vinko Prizmic, vice-voorzitter van de Adviesraad van 

D66, voor het terugtrekken van de Nederlandse troepen. Hij gaat in op het voortdurende debat 

tussen moralisten en realisten, maar stelt van tevoren reeds vast dat beide uitersten zich laten 

leiden door emoties en wijst uiteindelijk met de beschuldigende vinger vooral naar de 

grootmachten:  

‘De meeste voorstanders van de grootschalige interventie hebben (misschien terecht) 

uitsluitend oog voor menselijk leed, terwijl de voorstanders van volledige terugtrekking 

(misschien terecht) uitsluitend naar het onoverwinnelijke Bosnische oorlogsterrein kijken. De 

derde stroming kijkt (misschien terecht) naar onze nationale belangen en wil de eigen houding 

laten afhangen van de resultaten van een “nationaal belangenonderzoek”. Voor al deze 

meningen valt wat te zeggen, maar vooral voor de laatste. Al die jaren, gedreven door onze 

typische oprechtheid, hebben we ons nooit in voldoende mate gerealiseerd dat de duur van 

deze oorlog veel meer afhankelijk is van factoren van buiten Bosnië, dan van alle Bosniërs 

(van alle drie religies) tezamen. (…) De spelletjes die de grootmachten zonder onze 

instemming spelen geven genoeg aanleiding om het Bosnië-beleid te herijken. Het feit dat de 

gijzeling van Engelse en Franse blauwhelmen (eind mei jl.) wel aanleiding was om alle 

luchtaanvallen te staken, terwijl dat aanvankelijk bij de gijzeling van Nederlandse 

blauwhelmen (juli) niet gebeurde, bewijst volgens mij ook dat wij een speelbal zijn. Kortom, 

een eenzijdige Nederlandse terugtrekking uit Bosnië kan aan onze bondgenoten hopelijk 

duidelijk maken dat de situatie op de Balkan te ernstig is om hun oude prestigespelletjes te 

blijven spelen.’  

 

Op vrijdag 14 juli speelt het debat tussen moralisten en realisten op de achtergrond de 

hoofdrol in de vaste column van Heldring. Hij stelt zichzelf de vraag of hij in zijn rubriek wel 

voldoende aandacht heeft besteed aan de oorlog in Joegoslavië.  
‘Het antwoord is: nee. In de vier jaar dat de oorlog duurde, heb ik niet meer dan een stuk of 

tien artikelen erover geschreven. Dat is niet veel. De vraag die dan rijst is: waarom zo weinig? 
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Wanneer ik dat bij mezelf naga, dan is dat, naast andere motieven, vooral een gevoel van 

machteloosheid. Daar schrijf je niet graag over. In elk geval: daar telkens lucht aan te geven, 

gaat vervelen, zo niet ergeren.’ 

 

Vervolgens geeft Heldring aan dat hijzelf er al snel van overtuigd was dat  
‘het scheppen van orde en rust in een land dat ook Hitler nooit helemaal onder de knie had 

weten te krijgen, een grootscheepse militaire operatie zou vergen, en ik geloofde niet dat 

iemand – een land of een coalitie van landen – daartoe bereid zou zijn. Maar het besef was 

algemeen, ook (zo niet vooral) bij de publieke opinie, dat er iets gedaan moest worden, vooral 

nadat de beelden van Servische concentratiekampen en verkrachte vrouwen op het 

televisiescherm waren verschenen. Er werd dan ook iets gedaan, maar zonder dat er 

overeenstemming was over het doel van de operatie. (...) Het is duidelijk dat ik, om het 

zachtjes te zeggen, vraagtekens plaatste achter de roep om een “robuuster” optreden, die, op 

verschillende tijden en om ons tot eigen land te bepalen, kwam van zo uiteenlopende mensen 

als Mient Jan Faber, minister-president Lubbers, toekomstig minister van Defensie Voorhoeve 

en minister Pronk. Maar om daar nu de vloer mee aan te vegen – daar voelde ik ook niet voor. 

Hun motieven waren in elk geval onberispelijk, en het optreden waartoe zij opriepen, zou 

volstrekt rechtmatig zijn geweest en bovendien in overeenstemming met de tradtitie van een 

land dat op de bres staat voor de internationale rechtsorde.’ 

 

‘Zonder enige voldoening,’ schrijft Heldring, ‘stel ik nu vast dat de ramp in Srebrenica 

beantwoordt aan mijn somberste voorgevoelens.’ Over wat nu zal gaan gebeuren is Heldring 

al net zo somber: 

‘In plaats van vereende actie zal, naar te vrezen valt, zich eerder een gevoel van irritatie, 

frustratie, machteloosheid en cynisme meester maken van de mensen – niet alleen van 

vernederde veteranen. Uit zo’n gevoel is nog nooit iets goeds voortgekomen.’ (Heldring, NRC 

Handelsblad, 14 juli 1995). 

 

Hans Verploeg, lid van het dagelijks bestuur van de Internationale Federatie van Journalisten, 

en leider van een IFJ-missie naar Bosnië, reageert op de felle kritiek van twee externe 

deskundigen, Grémaux en De Vries (zie box 9.5, pp.13-14) op de rol van westerse media. 

Journalisten waren wel degelijk op de juiste plek aanwezig en niet alleen in Sarajevo, zo 

betoogt hij, ondanks de tegenwerking die journalisten van UNPROFOR (en van het 

Nederlandse ministerie van Defensie) ondervonden.  
‘De bewering van Grémaux en De Vries, komt door het extreem hoge dodental (74) onder de 

mediamensen wrang over. Journalisten waren, ondanks de tegenwerking van alle partijen, ter 
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plekke bij vele gevechtshandelingen. Soms zijn we een bewust gekozen doelwit. (…) Juist 

UNPROFOR heeft er alles aan gedaan de media buiten de meeste gebieden te houden, ze op 

een plaats te concentreren, de toegang voor journalisten tot Bosnië zo moeilijk mogelijk te 

maken.’  

 

Ook bij de bewering van Grémaux en De Vries dat de westerse pers zich voor het karretje van 

de Bosnische Moslims heeft laten spannen en dat mede daardoor de Serven al in een vroeg 

stadium de mediaoorlog verloren hebben, plaatst Verploeg enkele kanttekeningen. Hij wijst 

erop dat in Bosnië nog steeds sprake is van een zekere mate van persvrijheid:  

‘Er verschijnen nog steeds onafhankelijke kranten en tijdschriften en er zijn dito radiostations 

in de lucht die zich soms bijzonder hard en kritisch opstellen tegenover het Bosnische regime. 

(...) In de Servische gebieden ondervinden buitenlandse journalisten enorme tegenwerking. De 

uitzetting van verslaggever Dick Verkijk uit Belgrado is maar een van de voorbeelden. De 

schaarse onafhankelijke media in Servië worden voortdurend aangepakt..’ (Hans Verploeg, 

NRC Handelsblad, 14 juli 1995).  

 

Op zaterdag 15 juli publiceert NRC Handelsblad een groot interview met EU-commissaris 

Hans van den Broek, verantwoordelijk voor de betrekkingen met Midden- en Oost-Europa 

onder de kop ‘Ik vind niet dat we de Serven hun zin moeten geven’. Hij schaart zich achter 

het pleidooi van de Franse president Chirac om hard in te grijpen in Bosnië.  

‘Ik vind dat er nu lang genoeg is gepraat en dat het tijd wordt voor daden: dat er wordt 

opgetreden tegen deze eenzijdige vorm van agressie door de Bosnische Serviërs jegens 

onschuldige burgers en tegen hun etnische zuiveringen.’  

 

De crisis in Bosnië is voor hem, aldus de interviewers, meer dan ooit een ijkpunt van de 

onmacht van de buitenlandse diplomatie in Europa. Srebrenica is volgens hem in handen van 

de Bosnische Serven gekomen omdat de afgelopen vier jaar nooit een duidelijke keuze is 

gemaakt tégen de agressor. 

‘Er zijn nog te veel mensen die zeggen: we zien door de bomen het bos niet meer, alle partijen 

hebben evenveel schuld. Nee, nee, niet alle partijen hebben evenveel schuld. (...) Dit is een 

vernedering van UNPROFOR en van de VN, en ook van de EU en de NAVO.’ 

 

Over Srebrenica: 

‘Er is te laat en te weinig opgetreden. Het is voor mij een herbevestiging van het bestaande 

beeld: als VN-functionarissen ter plekke al bereid waren tot het inroepen van luchtsteun, dan 
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kwam die te laat. Het was een speldenprik, vergeleken bij wat de Serviërs deden. Het was 

weinig geloofwaardig en bijna een uitnodiging tot herhaling van hun wandaden.’  

 

En in reactie op de uitspraak van Lord Owen die Nederland onwetend en moralistisch 

noemde: 

‘Ik ben altijd bereid om te erkennen dat we een zekere moralistische inslag hebben. Dat is 

onze aard en karakter. Ik kan me de frustratie van Lord Owen heel goed voorstellen: hij heeft 

de situatie niet gebracht waar hij en wij op hadden gehoopt.’ (Wim Brummelman & Robert 

van de Roer, NRC Handelsblad, 15 juli 1995). 
  

9.4.4 (Hoofd)redactionele commentaren in NRC Handelsblad 

Net als de Volkskrant wijdt NRC Handelsblad de drie dagen na de val van Srebrenica het 

hoofdredactionele commentaar aan deze gebeurtenis. Vooral rol en opstelling van de VN en 

van Nederland vormen het onderwerp van kanttekeningen en commentaar, in (aanzienlijk) 

mindere mate komen ook andere hoofdrolspelers – Bosnische Serven en Bosnische Moslims 

– ter sprake.  

De rolverdeling en waardering komen grotendeels overeen met wat we in de commentaren 

van de Volkskrant zagen, met dien verstande dat de rol en stellingname van Nederland met 

aanzienlijk meer reserve beschouwd wordt dan in de Volkskrant. Verder is voor de Bosnische 

Serven de rol van bad guy weggelegd, heeft de internationale gemeenschap te laat en te slap 

gereageerd en zijn mede daardoor de Moslims slachtoffer geworden van (Bosnisch-

)Servische agressie.  

 

Bosnische Serven 

• Serviërs hebben opnieuw hun niets en niemand ontziende machtswellust getoond en hun cynische 

bereidheid om hele bevolkingsgroepen daaraan op te offeren (12 juli 1995); 

• Nu op gang komende ‘etnische zuivering’ veroorzaakt veel leed (impliciet, 12 juli 1995); 

• Wat status van Nederlandse ‘krijgsgevangenen’ betreft: hoogst onzeker wat dat in het Servische 

militaire vocabulaire betekent (12 juli 1995); 

• Serviërs zijn bezig met een ‘etnische zuivering.’ (14 juli 1995). 

 

VN 

• ‘Srebrenica’ is het failliet van de door de VN ingestelde ‘veilige gebieden (12 juli 1995); 

• VN heeft belofte van veiligheid niet kunnen waarmaken (12 juli 1995); 
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• Zoveelste resolutie van de Veiligheidsraad van de VN niet meer dan een povere schaamlap 

waarachter het internationale onvermogen zichtbaar blijft (12 juli 1995); 

• Snelle interventiemacht kan geen rol spelen (impliciet VN, 12 juli 1995); 

• VN is niet opgewassen tegen taak om in een verscheurd land de vrede te herstellen (12 juli 1995); 

• VN-hiërarchie is niet berekend op een ernstige zaak als oorlogvoeren (12 juli 1995); 

• VN is er met oprichten van snelle reactiemacht niet in geslaagd Serviërs te imponeren  

(12 juli 1995); 

• VN moet zich er rekenschap van geven dat ze als organisatie niet is opgezet langs de lijnen van 

internationale hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen (13 juli 1995); 

• VN vormt een verbintenis van soevereine landen en handhaaft op grond van het Handvest 

internationale vrede en veiligheid (13 juli 1995); 

• Handvest VN op dit punt duidelijk, alle gepraat over vrede handhaven of vrede afdwingen doet 

daar niets aan af (13 juli 1995);  

• Positie en functie van VN komen in het geding als geloofwaardigheid VN zo zwaar wordt 

aangetast als nu (Somalië, ex-Joegoslavië) het geval is (geweest) (13 juli 1995). 

 

Overige internationale actoren 

• Iedere gedachte aan herovering van Srebrenica kan beschouwd worden als gevaarlijke dagdromerij 

(impliciet Frankrijk, 12 juli 1995); 

• NAVO-vliegtuigen kwamen te laat (12 juli 1995); 

• Terwijl de Nederlandse blauwhelmen van alle kanten worden geprezen, zegt Franse minister van 

Buitenlandse Zaken dat de Nederlanders handlangers zijn geworden van wat wij altijd hebben 

verworpen (14 juli 1995); 

• Franse president Chirac roept Westen op om binnen 48 uur ernst te maken met een afstraffing van 

de Bosnische Serviërs nadat een eerdere Franse offerte in de verschillende hoofdsteden en bij de 

VN stilzwijgend terzijde was gelegd (14 juli 1995).  

 

Moslims  

Over ‘Moslims’ wordt slechts impliciet gesproken, de term ‘Moslims’ wordt in de 

commentaren niet gebruikt. Impliciet (vluchtelingen, veiligheid in de veilige gebieden, heeft 

betrekking op Moslims) wordt wel over deze bevolkingsgroep geschreven. Alles wat 

impliciet over de Moslims wordt gezegd in de hoofdredactionele commentaren, is samen te 

vatten in een zin uit het commentaar van 12 juli 1995: 
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‘De tienduizenden vluchtelingen die nu uit hun laatste schuilplaats worden verjaagd, vormen 

een diepsnijdende aanklacht jegens een internationale gemeenschap die haar belofte van 

veiligheid niet heeft kunnen waarmaken.’ 

 

Nederland/Dutchbat 

• Nederlandse contingent kon niet veel anders doen dan uit een positie van ernstige zwakte 

onderhandelen over een vrije aftocht van de vluchtelingen, van zichzelf en van de dertig 

kameraden die zich in handen van de Serviërs bevinden (12 juli 1995); 

• Algehele terugtrekking van de blauwhelmen is op dit moment immoreel, alle humanitaire 

mogelijkheden moeten benut worden om het leed zoveel mogelijk te verzachten, de bemanning 

verlaat niet als eerste het zinkende schip (12 juli 1995); 

• Minister Voorhoeve heeft zich de laatste dagen genuanceerd uitgelaten over de veligheid in de 

‘veilige gebieden’, dat is goeddeels wijsheid achteraf (12 juli 1995); 

• Nederland heeft bereidwillig meegewerkt aan het instandhouden van de fictie dat UNPOROFOR 

zoiets als veiligheid in de aanbieding had, de Haagse politiek moet daarover verantwoording 

afleggen (12 juli 1995); 

• Meedoen aan vredesmacht in Joegoslavië leek probaat middel om internationaal de aandacht op 

Nederland gericht te krijgen, en inderdaad: de benarde positie van Dutchbat is de internationale 

media niet ontgaan; de prijs daarvoor staat echter in geen verhouding tot het resultaat en dat geeft 

voor de toekomst te denken (12 juli 1995);  

• Dat de Tweede Kamer gisteren een debat over achtergonden en oorzaken van het debacle in 

Srebrenica uit de weg is gegaan, valt te begrijpen nu Nederlandse militairen geheel afhankelijk zijn 

van een vreemde macht en Den Haag zijn soevereine keuzevrijheid over Dutchbat is ontnomen  

(13 juli 1995); 

• Met zijn verzoek aan VN en NAVO om een derde luchtaanval achterwege te laten, had minister 

Voorhoeve dat dinsdag 11 juli al duidelijk gemaakt (13 juli 1995); 

• Regering en parlement zijn destijds gezamenlijk de weg ingeslagen die in Srebrenica een 

doodlopende straat is gebleken, het is te gemakkelijk om te zeggen het zonder UNPROFOR en 

Dutchbat allemaal nog veel erger was geweest, de pretenties reikten verder, de verwachtingen 

waren hoog gespannen (13 juli 1995);  

• Het is een goede zaak dat Nederlandse blauwhelmen vluchtelingentransporten uit Srebrenica 

begeleiden om op die manier het ergste te voorkomen (13 juli 1995); 

• Tegelijkertijd geldt dat hiermee de ‘etnische zuivering’ een blauw randje krijgt, in de gegeven 

omstandigheden kan het niet anders, maar het had niet zo ver mogen komen (13 juli 1995); 
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• Nederland alleen kan de VN niet tot inkeer brengen, Nederland kan wel voor zichzelf de grenzen 

en voorwaarden vaststellen voor deelname aan vredesoperaties (13 juli 1995); 

• Hopeloze situaties zoals nu ontstaan zijn door de schepping van per definitie en bij voorbaat 

onverdedigbare zogenaamde ‘veilige plaatsen’, moeten daarbij worden vermeden (13 juli 1995); 

• Debat in Tweede Kamer waarin de rekening van de Nederlandse aanwezigheid in Srebrenica wordt 

opgemaakt, dient te worden gevoerd zodra de blauwhelmen weer in vrijheid over hun eigen lot 

kunnen beschikken (13 juli 1995); 

• Nederlandse blauwhelmen worden van alle kanten geprezen voor hun optreden in de afgelopen 

dagen (14 juli 1995).  

 

9.4.5 Nieuwsanalyses en achtergronden in Trouw 

Op de dag dat Srebrenica valt, wijdt Trouw het (hoofd)redactionele commentaar aan de 

onmogelijkheid om de enclave te beschermen (zie box 9.5, p. 13).  
‘Servische troepen zijn volstrekt niet onder de indruk van de aanwezigheid van de VN-

troepenmacht, halen opslagplaatsen voor zware wapens leeg en kapen hulpkonvooien waar 

het hun uitkomt. De VN-troepen hebben er geen antwoord op en sinds de Serviërs, met groot 

succes, de macht van het gijzelingswapen hebben beproefd, moet ook de NAVO-luchtmacht 

er het zwijgen toe doen. Immers, de Serviërs kunnen grote aantallen VN-blauwhelmen naar 

believen in gijzeling nemen en hen dreigen te doden, zodra één NAVO-vliegtuig Servische 

doelen bestookt. Ook de zogenaamde “snelle interventiemacht”, die na de eerste 

gijzelingsactie in het leven werd geroepen en waarvan de snelheid na anderhalve maand danig 

is verbleekt, kan daar niets aan veranderen. (...) Op militair gebied lijkt het fiasco compleet. 

UNPROFOR is niet in staat de Bosnische Moslims te beschermen, de interventiemacht kan 

UNPROFOR niet beschermen en de NAVO-luchtmacht kan geen van drieën beschermen.’ 

(Trouw, 11 juli 1995) 

 

 ‘Veilig was het in Srebrenica sinds het begin van de oorlog al niet meer. Het predikaat “veilig 

gebied” veranderde daar weinig aan’,  

zo begint redacteur Nicole Lucas een dag later haar terugblik op ontstaan en ondergang van 

het ‘veilige gebied’ Srebrenica. Voorjaar 1993 liepen de Bosnische Serven in een niets en 

niemand ontziend offensief het ene na het andere dorp in Oost-Bosnië onder de voet, aldus 

Lucas. Tot de Franse generaal Morillon ingreep. Hij trok hoogstpersoonlijk naar Srebrenica 

en beloofde de bevolking pas te zullen vertrekken als hun veiligheid was gegarandeerd. Op 16 

april 1993 riep de Veiligheidsraad Srebrenica uit tot safe haven, ‘vrij van elke gewapende 

aanval of andere vijandelijke daad’. In mei 1993 werden nog vijf andere steden en dorpen tot 
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veilig gebied verklaard (Sarajevo, Bihac, Zepa, Goražde en Tuzla). Voor de drie enclaves in 

Oost-Bosnië (Srebrenica, Zepa en Goražde) waren volgens de oorspronkelijke plannen 

10.000 militairen nodig, meer dan 3.500 zijn het er nooit geworden. Rond de enclaves 

ontstonden van tijd tot tijd crisissituaties door langdurige en heftige beschietingen van de 

Bosnische Serven (Goradze, april 1994; Bihac, november 1994). 
‘Beide keren reageerde de NAVO met luchtaanvallen, beide keren leidde dat tot represailles 

tegen blauwhelmen. En steeds laaide de discussie over het al dan niet terugtrekken van 

UNPROFOR weer op. Steeds echter gaf het argument dat de plaatselijke bevolking zonder de 

aanwezigheid van VN-soldaten nog slechter af zou zijn, de doorslag.’ 

 

De Bosnische Serven hebben het humanitaire argument de laatste tijd keer op keer 

onderuitgehaald: ze blokkeerden voedseltransporten met de regelmaat van de klok.  
‘De vierhonderd Nederlandse blauwhelmen leefden wekenlang op blikvoer, de ongeveer 

25.000 Moslims (volgens de VN, 40.000 volgens andere bronnen) op nog minder.’ 

 

Lucas vraagt zich af waarom de Bosnische Serven juist Srebrenica als (eerste) doelwit 

gekozen hebben: het stadje heeft – in tegenstelling tot Goražde – geen strategische betekenis, 

wegen van enig belang lopen er niet langs. Vermoedens zijn er wel: de enclaves zijn de 

Bosnische Serven een doorn in het oog, ze vormen ongewenste vlekken op de kaart van de 

Republika Srpska, de Bosnische Serven zijn uit op wraak voor de verwoesting van een 

Servisch dorpje in de buurt van Srebrenica, Srebrenica is het makkelijkste doelwit. Dat de 

Bosnische Serven juist nu Srebrenica onder de voet lopen, verklaren de zegslieden eensgezind 

uit het feit dat zeer binnenkort de RRF operationeel zal zijn, de Bosnische Serven nemen dus 

‘het zekere voor het onzekere’. Het zijn deels dezelfde motieven die Peter Michielsen in NRC 

Handelsblad, 13 juli 1995 (zie 64/65) ontwaarde. En opnieuw, aldus Lucas, is de vraag wat 

voor zin het heeft dat UNPROFOR blijft (Lucas, Trouw, 12 juli 1995).   

 

‘Terugslaan of terugtrekken’. Volgens Theo Koelé, correspondent in Brussel, is dat de vraag 

die VN en NAVO nu moeten beantwoorden. Terugslaan, zoals bepleit door de Franse 

president Chirac, lijkt onmogelijk omdat de Bosnische Serven zowel Nederlandse 

blauwhelmen als Moslimburgers met represailles dreigen. Terugtrekken daarentegen zou het 

failliet betekenen van de VN en zou tevens een bloedbad zonder weerga tot gevolg kunnen 

hebben. Bovendien: weggaan zou een evacuactie vergen van ongeveer 50.000 man, de helft 

daarvan krachtens eerdere toezeggingen te leveren door de Verenigde Staten. En de 
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aanwezigheid van Amerikaanse grondtroepen in Bosnië moet als het even kan vermeden 

worden. Amerika is derhalve verklaard voorstander van ‘blijven.’ (zie ook Jaap van Wesel, 

box 9.9, p. 30). Koelé neemt vervolgens het functioneren van de VN onder de loep. De 

NAVO kan alleen aanvallen uitvoeren op verzoek van de VN. En dat kan tot ernstige 

vertragingen leiden. De Amerikaanse admiraal Smith, onder wiens bevel de luchtaanvallen op 

Srebrenica werden uigevoerd, erkent dat de NAVO ‘pas in actie mocht komen, toen de loop 

der gebeurtenissen (lees: de verovering van Srebrenica) niet meer veranderd kon worden.’  

Nog ernstiger vinden NAVO-strategen dat de VN de bedoelingen van de Bosnische Serven 

volledig verkeerd ingeschat heeft: tot op het laatste moment is de VN er immers van 

uitgegaan dat de Bosnische Serven niet uit waren op verovering van de enclave.  

‘Op het NAVO-hoofdkwartier wordt nu gevreesd voor een “domino-effect”: na Srebrenica 

dreigen ook andere zogeheten veilige gebieden in handen van de belegeraars te vallen. Als dat 

gebeurt is de VN-missie in Bosnië nauwelijks nog te rechtvaardigen. Dan kunnen de elite-

troepen die momenteel worden aangevoerd alleen nog maar behulpzaam zijn bij de aftocht 

van de blauwhelmen..’ (Theo Koelé, Trouw, 13 juli 1995). 

 

Op vrijdag 14 juli stelt ook politiek redacteur Willem Breedveld de vraag ‘meppen of 

wegwezen?’ 

Hij gaat onder meer in op de uitkomsten van een publieke opiniepeiling, in opdracht van 

RTL4 gehouden in de avonduren van dinsdag 11 juli, kort na het bekend worden van de val 

van Srebrenica (zie voor enkele uitkomsten paragraaf 9.3.1).  

‘Een ruime meerderheid van de bevolking vindt onze aanwezigheid in Bosnië zo 

langzamerhand welletjes. Maar eveneens een meerderheid tekent grif voor het gebruik van 

geweld (...) Met deze paradoxale uitslag wordt weer eens bevestigd hoezeer deze kwestie de 

gevoelens heen en weer slingert tussen een machteloos wegwezen en een bijna onbeheersbare 

neiging er maar op los te willen meppen; culminerend in enige verbazing over minister 

Voorhoeve, die kennelijk kans ziet deze pendelbeweging van het gevoel krachtig te 

onderdrukken door niet te schieten en toch te blijven.’ 

 

Volgens Breedveld heeft Voorhoeve evenals zijn voorganger Ter Beek en eigenlijk de hele 

Nederlandse politiek altijd al geweten dat de enclave onverdedigbaar was. Maar de uitzending 

van Dutchbat paste binnen het VN-concept dat vooral leunt op de humanitaire taak van de 

blauwhelmen. De aanwezigheid van soldaten, zo schrijft Breedveld, was bedoeld om 

Bosnische Serven af te schrikken. Inderdaad hebben de aanwezige soldaten kunnen 
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voorkomen dat er een massamoord plaatsvond, maar het proces van ‘etnische zuiveringen’ is 

daarentegen gewoon voortgezet. 

‘Met enig sarcasme zou je zelfs kunnen zeggen dat onze aanwezigheid dat proces dreigt te 

versnellen, nu de Serviërs echt in de gaten hebben dat we niet tot schieten bereid zijn. Een 

terugtocht op termijn lijkt zodoende onvermijdelijk, inclusief de gewetensvraag of we de 

Bosnische Moslims in staat stellen om terug te vechten of niet. Tenzij het Westen de balans 

laat doorslaan naar dat andere, eveneens sterke gevoel van erop los willen meppen. Dat 

gevoelen is echter uiterst broos, want peilingen tonen telkens weer aan dat we alleen maar 

willen meppen zolang het geen enkele dode aan onze kant vergt. Voorhoeve, en niet 

Bolkestein, heeft daarom groot gelijk en wel door zich verre te houden van de 

pendelbeweging van het gevoel.’ (Breedveld, Trouw, 14 juli 1995). 

 

Huib Goudriaan zet de mogelijkheden voor een bevrijdingsactie door de snelle reactiemacht 

op een rij. Zijn conclusie is duidelijk: zo’n actie zou een dodensprong worden. De 10.000 

man tellende snelle reactiemacht is nog niet inzetbaar, wat het Britse deel ervan betreft 

worden de meeste helikopters bijvoorbeeld pas volgende maand ingevlogen. 
‘Wie toch een scenario wil ontwerpen voor de bevrijding van “veilige” enclaves als  

Srebrenica, Zepa of Goražde, loopt steevast met het hoofd tegen de betonnen muur van de  

werkelijkheid’,  

schrijft Goudriaan. Met generaal b.d. Huyzer, voormalig chef Defensiestaf, de situatie 

doornemend, komen ze tot drie factoren die een bevrijdingsactie onmogelijk maken (tussen 

aanhalingstekens citaten uit de mond van Huyzer).  

• Tekort aan manschappen en materieel 

‘Theoretisch is het mogelijk van verre met helikopters troepen aan te voeren en dan met luchtsteun 

aan te vallen. Dat moet dan een verrassingsactie zijn, begeleid door tanks op de grond om de 

tegenstander te binden.’ 

Voor zo’n actie is het dubbele aantal manschappen nodig van de 10.000 van de niet eens 

operationele snelle reactiemacht. 

‘Troepen en materieel zijn er dus niet, en de politieke wil om ze te leveren nog minder. De Fransen 

geven verbaal wel signalen dat ze Srebrenica willen heroveren, maar ze hebben er aan toegevoegd 

dat de anderen moeten meedoen. Welnu, dat zal niet gebeuren, de politieke wil ontbreekt.’ 

• Bloedbad onder vluchtelingen en blauwhelmen 

‘Onder hen bevinden zich de Bosnisch-Servische tanks die moeten worden geraakt. Er 

hoeft bij zo’n aanval maar even iets mis te gaan en er vallen slachtoffers onder de 

vluchtelingen en de Nederlandse blauwhelmen.’ 
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• Tegenstand Bosnische Serviërs moeilijk te breken 

‘Als ik hun taal goed interpreteer zeggen ze: we zitten hier en je krijgt ons er niet meer uit. In het 

ex-Joegoslavische leger werden ze ervoor opgeleid het terrein uit te buiten en een guerrilla te 

voeren. Dat terrein kennen ze van haver tot gort.’  

‘Hun opperbevelhebber, generaal Mladic, is volgens Huyzer ‘een behendig tacticus, die de 

aandacht afleidde naar Sarajevo en toen in Srebrenica toesloeg.’ 

 

Huyzer, zo sluit Goudriaan af, toont diep respect voor het optreden van de Nederlandse 

blauwhelmen: 
‘Ze konden niet meer doen, lichtbewapend als ze zijn. Door het VN-mandaat waren ze met de 

handen op de rug gebonden. Ze mochten uit zelfverdediging terugschieten. Maar het was hen 

verboden zware wapens als de Nederlandse Leopard-tanks mee te nemen naar Bosnië.’ 

(Goudriaan, Trouw, 14 juli 1995).  
 

Op zaterdag 15 juli wijdt Trouw nog drie artikelen aan achtergronden en analyse van de 

situatie in Bosnië. Redacteur Nicole Lucas bespreekt, mede op basis van gesprekken met VN-

functionarissen in Zagreb, de keuze waar de V-raad voor staat: blijven of gewapenderhand 

ingrijpen. Arie Oostlander, lid van het Europese Parlement, vindt dat het meer dan tijd is voor 

de internationale gemeenschap om partij te kiezen voor de Bosnische regering en de 

neutraliteit te laten varen, en Jaap van Wesel interviewt Lawrence Eagleburger, onder meer 

oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS.  

 

Refererend aan ‘deskundigen’, schrijft Nicole Lucas dat allerminst zeker is dat de enclave 

Goražde ook zal vallen. Het ‘optimisme’ over Goražde heeft niets te maken met de 

aanwezigheid van Britse VN’ers, maar stoelt simpelweg op het gegeven dat het Bosnische 

regeringsleger in Goražde aanzienlijk sterker is dan in Srebrenica en in Zepa. De zesduizend 

man die in Goražde onder de wapens zijn, zouden wel eens voor aanzienlijke tegenstand 

kunnen zorgen en dat maakt een aanval op Goražde voor de Bosnische Serven minder 

aantrekkelijk. De grootste winst voor de Bosnische Serven van de acties rond Srebrenica (en 

wellicht Zepa) is dat ze nu troepen vrij kunnen maken om elders in Bosnië in te zetten. De 

Bosnische Serven kampen namelijk met een flink tekort aan manschappen. Het Bosnische 

regeringsleger heeft meer manschappen tot zijn beschikking (130.000 tegen 80.000 voor het 

Bosnisch-Servische leger) maar is nog niet sterk genoeg om de balans te doen doorslaan. Het 

sombere perspectief lijkt derhalve dat de strijd nog geruime tijd zal worden voortgezet. De V-

raad zal de keus tussen blijven of gewapenderhand ingrijpen naar alle waarschijnlijkheid zo 
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lang mogelijk voor zich uitschuiven. De VN zal in dat scenario met tienduizenden 

blauwhelmen aanwezig zijn in Bosnië maar haar aanwezigheid zal op de verdere loop der 

gebeurtenissen hoegenaamd niet van invloed zijn (Nicole Lucas, Trouw, 15 juli 1995). 

 

Europarlementariër Arie Oostlander hekelt opnieuw de keuze van de VN om neutraal te 

blijven en zich te beperken tot peacekeeping. In zijn visie is die neutraliteit de oerzonde van 

EU en VN waar alle andere ellende – inclusief de gijzelaarscrises en de ‘veilige gebieden’ – 

uit voortgekomen is. Oostlander neemt met name Engeland en de Engelse minister van 

Buitenlandse Zaken, Douglas Hurd, op de korrel. 
‘De Britse minister Hurd, die Europa de doodlopende weg naar Srebrenica heeft doen inslaan, 

had eigenlijk heel andere doelstellingen. Hij heeft altijd gezegd dat de oorlog snel afgelopen 

moest zijn en dat daartoe de Bosnische regering een wapenembargo zou moeten worden 

opgelegd, opdat zij snel en overtuigend zou verliezen. (.. ) De inzet van Nederlandse 

militairen was daarentegen wel een uiting van politieke integriteit. Hun effect werd echter 

overschaduwd door de cynische Britse realpolitik.’ 

 

Oostlander pleit ervoor dat de VN de vluchtelingen naar veilig gebied brengt en dat het 

mandaat van de snelle reactiemacht gewijzigd wordt.  
‘Het mandaat van de Rapid Reaction Force moet zo gewijzigd worden dat zijn aanwezigheid 

in ieder geval meer is dan een cynische grap. De concentratie van de VN’ers die door de val 

van de enclave ontstaat geeft in ieder geval ruimte voor een ander beleid, een beleid waarin de 

door Hurd bedachte gijzelaarsconstructie niet meer werkt. Dat maakt het partijkiezen voor 

Bosnië eindelijk weer volop mogelijk. Dat wordt tijd ook, want de aarzelende, dubieuze en 

zogenaamd voorzichtige politiek heeft al tegen de honderdtachtig levens van VN-soldaten 

gekost en meer dan duizend maal zoveel levens van Bosnische burgers.’ (Oostlander, Trouw, 

15 juli 1995).  

 

De kern van het paginagrote interview met Lawrence Eagleburger is samengevat in de kop, 

een citaat opgetekend uit de mond van Eagleburger zelf: ‘Het is vreselijk, maar ik weet niets 

beters dan een hek om Bosnië’. Als Van Wesel hem voorhoudt dat de crisis in het voormalige 

Joegoslavië de reputatie en de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties, de NAVO en de 

Verenigde Staten ondermijnt, is het antwoord:  

‘Dat is waar, maar dat weegt niet zwaar genoeg om militair te interveniëren. De politieke wil 

om tot het eind toe een militaire oplossing af te dwingen, is domweg niet aanwezig. Grote 

mogendheden stellen vandaag de dag niet zoveel voor, tenzij je kernwapens gaat gebruiken. 
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Zeker, zowel onze reputatie als die van de VN wordt geschaad. Maar toch moeten wij er 

buiten blijven, en de VN moet eruit. Want noch wij, noch de VN, noch de Europeanen zijn 

bereid het nodige geweld te gebruiken om een eind aan het conflict te maken.’ (Van Wesel, 

Trouw, 15 juli 1995).  

 

 

9.4.6 (Hoofd)redactionele commentaren in Trouw 

Trouw komt in de dagen na de val van de enclave in vier hoofdredactionele commentaren 

terug op ‘Srebrenica’. Vaker dan in de Volkskrant en NRC Handelsblad worden het militaire 

optreden en de politieke opstelling van Bosnische Serven over de hekel gehaald. Ook de 

politiek opstelling van Frankrijk moet het in Trouw vaker dan in de ander kranten ontgelden.  

 

Bosnische Serven 

• Bosnische Serviërs hebben ‘veilige gebied’ Srebrenica van de kaart geveegd (12 juli 1995); 

• Bosnisch-Servisch leiderschap heeft slechts één ding voor ogen: vasthouden en veroveren van 

gebieden in Bosnië waar Moslims in de meerderheid zijn om die gebieden uit te hongeren en 

etnisch te zuiveren (12 juli 1995); 

• Bosnische Serviërs hebben daartoe alle middelen heilig verklaard, inclusief sluiten en even zo 

gemakkelijk weer schenden van overeenkomsten (12 juli 1995); 

• Bosnisch-Servisch leiderschap heeft al vroeg in de oorlog de strategie bepaald: tijd rekken, VN 

uitdagen om grenzen van mandaat en slagvaardigheid van de troepen te verkennen, inbinden als 

daadwerkelijk sprake is van een slagvaardige reactie, hard toe slaan als VN-macht zwak blijkt te 

zijn (12 juli 1995); 

• Bosnisch-Servische leiderschap bestaat uit regelrechte bandieten, die het liegen en bedriegen tot 

grote hoogten hebben gecultiveerd (12 juli 1995); 

• Bosnisch-Servische leiderschap schroomt niet om het militair laffe en humanitair verwerpelijke 

wapen van gijzeling van blauwhelmen te hanteren (12 juli 1995); 

• Gijzelen is geducht wapen geworden van misdadige leiders en groepen die in  

onderhandelingen of op het slagveld hun zin niet kunnen krijgen (impliciet, 12 juli 1995); 

 

VN 

• Plechtige belofte van VN is hol gebleken (12 juli 1995); 

• Voor internationale gemeenschap (lees VN) is val Srebrenica een blamage, geloofwaardigheid 

heeft nieuw dieptepunt bereikt (12 juli 1995); 
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• VN zal alles moeten doen om geloofwaardigheid te herstellen (12 juli 1995). Slaagt VN daar niet 

in, dan dreigt afglijden naar anarchie van elkaar bestrijdende naties en volken waartegen VN nu 

juist is opgericht (12 juli 1995); 

• Er valt niet te ontkomen aan heroverwegen van het sturen van VN-troepen (12 juli 1995); 

• VN-onderhandelaars niet opgewassen tegen Bosnisch-Servische tegenpartij (12 juli 1995); 

• VN werd in aanpak conflict in Bosnië gehinderd door verdeeldheid internationale 

gemeenschap, onder meer verdeeldheid over mandaat van de vredesmacht ter plekke en 

over inzet luchtwapen (12 juli 1995); 

• V-raad kwam na de val met bekende ritueel en vroeg de secretaris-generaal van de VN om 

Srebrenica met alle beschikbare middelen weer de status van veilige haven te geven (14 juli 1995); 

• V-raad wist drommels goed dat secretaris-generaal dat niet van plan was en dat binnen het huidige 

mandaat ook onmogelijk kon realiseren (14 juli 1995); 

• V-raad slaakte derhalve loze kreten in een doorzichtige poging iets van het prestige overeind te 

houden (14 juli 1995); 

• poging van V-raad iets van prestige overeind te houden is mislukt (14 juli 1995). 

 

Overige internationale actoren 

• EU en Contactgroep (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Amerika en Rusland) moeten alles in 

het werk stellen geloofwaardigheid te herstellen (12 juli 1995); 

• Frankrijk heeft in ieder geval niets van het drama van Srebrenica geleerd (14 juli 1995); 

• Enclave was nog niet gevallen of de Franse president Chirac en zijn premier Juppé sloegen al  

weer krijgshaftige taal uit (14 juli 1995); 

• Krijgshaftige taal van Fransen bestaat, als puntje bij paaltje komt, uit loze kreten (14 juli 1995); 

• Frankrijk is bereid te vechten, Franse deel van RRF is klaar voor herstellen veilige zone Srebrenica 

als V-raad uitdrukkelijk om herovering van Srebrenica vraagt; Chirac en Juppé weten dat zo’n 

verzoek nooit gedaan zal worden, Rusland en China zullen een resolutie met een dergelijke vetoën 

(14 juli 1995); 

• Kreet van Franse minister van Buitenlandse Zaken als zouden Nederlandse blauwhelmen indirect 

meegeholpen hebben aan etnische zuiveringen, is niet alleen loos, maar ook nog kwaadaardig  

(14 juli 1995); 
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Moslims  

De term ‘Moslims’ komt in de hoofdredactionele commentaren van Trouw wat vaker voor 

dan in de commentaren van de andere kranten. De bewoordingen verschillen, de context is 

dezelfde als in de andere kranten: de Moslims zijn slachtoffer van Bosnisch-Servische 

agressie. Alles wat in de commentaren over hen gezegd wordt, is samengevat in deze zin: 
‘De val van Srebrenica toont eens te meer ook aan dat het Bosnisch-Servische leiderschap 

slechts één doel voor ogen heeft, het vasthouden en veroveren van gebieden in Bosnië waar 

Moslims in de meerderheid zijn, om die gebieden uit te hongeren en via etnische zuiveringen 

“Moslim-vrij” te maken.’ 

 

Nederland/Dutchbat 

• Voorhoeve heeft aanval van NAVO niet door laten gaan, uit vrees voor vergeldingsmaatregelen 

van de Serviërs tegen gegijzelde Nederlandse blauwhelmen (12 juli 1995); 

• Voorhoeve nam een ongetwijfeld moeilijke beslissing, wie zal verantwoordelijkheid durven dragen 

voor een beslissing die het lot van zoveel gegijzelden kan bepalen (12 juli 1995); 

• Helaas moet gezegd worden dat door het toegeven aan eisen van gijzelnemers, het gijzelen van 

blauwhelmen in Bosnië een geducht wapen is geworden (12 juli 1995); 

• Tweede Kamer heeft gisteren in het overleg met de ministers Voorhoeve en Van Mierlo over de 

afgang in Srebrenica, de klemmende vragen terecht achterwege gelaten, ook wat Kamerleden 

betreft dienen alle inspanningen nu gericht te zijn op een veilige aftocht voor Nederlandse 

blauwhelmen en Moslim-vluchtelingen, ministers behoren nu de handen vrij te hebben (13 juli 

1995); 

• Tweede Kamer schonk de ministers terecht het vertrouwen, politiek geladen vragen komen later 

aan de orde (13 juli 1995); 

• Voorhoeve verklaarde dinsdag al sinds september 1994 te weten dat Srebrenica onverdedigbaar 

was, hij heeft dus het risico genomen dat Nederlandse militairen terechtkwamen in een situatie 

zoals die dinsdag 11 juli is ontstaan, inclusief de kans op doden en gewonden; ter rechtvaardiging 

gebruikte de minister het humanitaire argument (13 juli 1995); 

• Een nadere verklaring van de minister is op dit punt gewenst (13 juli 1995); 

• Kabinet koppelt de vrije aftocht van de blauwhelmen aan de vrije aftocht van de vluchtelingen, dat 

is bemoedigend; Kamer is op dit punt verdeeld, ministers wilden er in debat niet op ingaan, meer 

duidelijkheid zou gewenst zijn (13 juli 1995).  
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9.4.7 Nieuwsanalyses en achtergronden in De Telegraaf 

In de eerste dagen na de val van Srebrenica concentreert De Telegraaf zich bijna helemaal op 

berichtgeving. De krant publiceert één achtergrondartikel, één nieuwsanalyse en één 

(hoofd)redactioneel commentaar. Verder verschijnen er vrijwel meteen enkele ingezonden 

brieven onder de koppen ‘Het echec van de VN’ (13 juli 1995) en ‘Dutchbat “Well done”’ 

(15 juli 1995).  

 

De buitenlandredactie tekent donderdag 13 juli voor een historisch overzicht van de 

achtergronden van het conflict in Bosnië: ‘De eeuwenoude voorgeschiedenis van het conflict 

in Bosnië’ .Volgens de schrijvers heeft de Turkse bezetting van het gebied, die geduurd heeft 

van van het eind van de vijftiende tot in de vorige eeuw, de bevolking de mogelijkheid 

ontnomen om zich te ontwikkelen zoals de West-Europese culturen dat hebben gedaan.  

‘Daarmee was de grondslag gelegd voor de tegenstellingen die de interne onrust van de 

Balkan vandaag nog steeds kwellen. De Slovenen en Kroaten, als onderdanen van het 

Habsburgse Rijk, kregen deel aan de westerse cultuur en werden Katholiek. De Serviërs, als 

onderdanen van de Turkse sultan, moesten zich schikken in oosterse onderworpenheid, maar 

hielden zich – om hun eigen identiteit te bewaren – krampachtig vast aan hun orthodoxe 

geloof. Een deel van de van oorsprong Kroatische en Servische Bosniërs vond het raadzaam 

zich bij de Turkse bezetters aan te sluiten en Moslim te worden.’ 

Vervolgens beschrijft de de buitenlandredactie de geschiedenis van Joegoslavië vanaf de 

jaren onder Tito via de val van de Berlijnse muur en de start van de ontmanteling van het 

voormalig Joegoslavië tot aan de verovering van de enclave Srebrenica.  
 

‘Niet zonder bitterheid bemerk ik dat het in Bosnië loopt zoals ik verwachtte, want ik heb 

nogal wat lezers geschokt door mijn realistische kijk op de gang van zaken die zij voor 

cynisch hielden. Me dunkt echter, dat wij de feiten onder ogen moeten durven zien’. 

Zo opent G.B.J. Hiltermann op zaterdag 15 juli 1995 zijn wekelijkse rubriek ‘De wereld 

vandaag’.  

De feiten onder ogen zien betekent voor GBJ in vogelvlucht het volgende: de barbarij van 

Serven en anderen (die mij (GBJ) niet verrast) is niet de hoofdzaak, de hoofdzaak is de 

vernedering en ontluistering van de VN. We moeten de illusie laten varen dat de VN al een 

eind op weg was naar een internationale rechtsorde, we staan nog aan het begin.  

‘De Verenigde Naties zijn vooralsnog machteloos en geen internationaal en universeel 

instituut. Het is een instrument van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het fiasco in 

voormalig Joegoslavië bracht dat door een toeval aan het licht en wel doordat de 
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Veiligheidsraad besloot tot een onzinnige en onverantwoordelijke interventie. Daar hebben 

lieden toe besloten die kennelijk het terrein en de mensen van de Balkan niet kennen.’ 

 

GBJ omschrijft de mensen als ‘krijgshaftig, hyperemotioneel en ruig’ en ieder die de 

geschiedenis een beetje kent zou het wel uit zijn hoofd gelaten hebben naar dat gebied 

lichtbewapende militairen te sturen met de opdracht de burgerbevolking te beschermen.  

GBJ heeft het sturen van Nederlandse blauwhelmen destijds ontraden, niet op principiële 

gronden, ‘maar omdat het hier om een ondoordachte, slecht opgezette onderneming ging’.  

‘De zg. Realpolitiek heeft geen goede naam. Cynisch worden “Realpolitiker” genoemd door 

zweverig idealistische Nederlanders. Ten onrechte. “Realpolitiker” betrekken in hun 

overwegingen wel degelijk de inspiratie die kan uitgaan van verheven gedachten en de 

gebundelde emoties van de massa. In het geval Joegoslavië is daar geen reden voor. Het was 

altijd een kunstmatige staat die niet rustte op een solide fundering van patriottisme. (...). De 

beste en meest ervaren bemiddelaars zijn er niet in geslaagd partijen tot elkaar te brengen. Het 

is irreëel dat niet te willen inzien’, 

aldus GBJ (Hiltermann, De Telegraaf, 15 juli 1995).  

 

Het hoofdredactionele commentaar heeft als onderwerp de Franse oproep om Srebrenica te 

heroveren. De kop verraadt de strekking: ‘Franse lucht’. 

‘Het opgewonden ultimatum van de Fransen dat Frankrijk het wel zal doen als de 

bondgenoten het nalaten, heeft een hoog gebakkenluchtgehalte.’ (De Telegraaf, 15 juli 1995).  
 

9.5 De week na de val van Srebrenica: de berichtgeving van 17 tot en met 22 juli 1995 

 

In de eerste week na de val van Srebrenica zijn de gebeurtenissen rond enclave(s) nog volop 

in het nieuws. In totaal besteden de dagbladen maar iets minder aandacht aan ‘Srebrenica’ 

dan in de week van de val. Wel verschuift de inhoud van de berichtgeving enigszins. Dat 

komt vooral tot uiting in de verhalen van de vluchtelingen. De in Tuzla aanwezige 

journalisten kunnen voor het eerst verslagen van ooggetuigen optekenen uit de mond van 

vluchtelingen. Die verslagen vertellen in uiteenlopende bewoordingen steeds hetzelfde 

verhaal: de Servische soldaten hebben in Srebrenica vreselijk huis gehouden. De 

vluchtelingen vertellen over moordpartijen, verkrachtingen en standrechtelijke executies. Een 

groot deel van de Nederlandse blauwhelmen zit nog vast in de enclave. Voor Defensie reden 

om de blauwhelmen die in de loop van de week door de Bosnische Serven worden 
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vrijgelaten, een spreekverbod op te leggen. In de loop van de week brengt minister Pronk een 

bezoek aan Bosnië. Bij terugkeer zegt hij dat bij de verovering van Srebrenica genocide 

gepleegd is door Serven. De uitspraak brengt de nodige opschudding en discussie teweeg, met 

name omdat nog steeds zo’n 300 Nederlandse blauwhelmen vastzitten in Srebrenica.  

Op internationaal niveau gaat het diplomatieke overleg over een passende reactie 

onverminderd door. Frankrijk zegt nog steeds bereid te zijn tot hard optreden tegen de 

Bosnische Serven, de NAVO-landen bestuderen de mogelijkheden voor de inzet van het 

luchtwapen bij de bescherming van Goražde.  

 
Figuur 9.3 De aandacht voor het conflict in Bosnië in de week van 17-22 juli 1995 
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In totaal besteden de vier dagbladen in deze week (zes krantendagen) 203 artikelen aan 

‘Srebrenica’. Trouw heeft de meeste aandacht voor het thema (N=55), de Volkskrant (N=54), 

NRC Handelsblad (N=48) en De Telegraaf (N=46) volgen op korte afstand. Kijken we naar 

het aantal relevante uitspraken, dan zijn de verschillen tussen de vier dagbladen (aanzienlijk) 

groter. (zie tabel 9.3). 
 
Tabel 9.3 Aantal relevante uitspraken over Bosnië in de week van 17-22 juli 1995, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In%* N In%* N In%* N In%* N In%* 
17 juli 1995 205 20,6 166 20,7 223 19,5 184 24,0 778 21,0 
18 juli 1995 167 16,8 126 15,7 252 22,0 79 10,3 624 16,8 
19 juli 1995 229 23,0 56 7,0 72 6,3 93 12,1 450 12,1 
20 juli 1995 156 15,7 142 17,7 200 17,5 99 12,9 597 16,1 
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21 juli 1995 136 13,7 109 13,6 187 16,3 109 14,2 541 14,6 
22 juli 1995 102 10,3 202 25,2 211 18,4 203 26,5 718 19,4 
Totaal  995 100,0 801 100,0 1145 100,0 767 100,0 3708 100 
In % ** 26,8  21,6  30,9  20,7   100,0 
*  in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad  
** in percentages van totaal aantal uitspraken in dagbladen als geheel 

 

9.5.1 De week na de val van Srebrenica: de berichtgeving op maandag 17 juli 1995 

Op maandag 17 juli zijn de gebeurtenissen in en rond Bosnië opnieuw goed voor de opening 

in de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. Trouw en NRC Handelsblad openen beide met 

het diplomatieke overleg over een (militaire) reactie van het Westen, de Volkskrant opent met 

‘Vluchtelingen uit Srebrenica doen verslag van gruwelen’. In De Telegraaf komen de 

berichten over de situatie in en rond Bosnië op pagina drie aan bod. De meeste aandacht gaat 

dan uit naar de lotgevallen van 55 Nederlandse blauwhelmen (en hun familie) die na vijf 

dagen gevangenschap op zaterdag 15 juli door de Serven zijn vrijgelaten.  

 
Box 9.20 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van maandag 17 juli 

1995  

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Correspondent Bart 

Rijs/Tuzla 
Vluchtelingen uit Srebrenica doen 
verslag van gruwelen * 

 

 Verslaggever Hans 
Moleman/Zagreb 

‘Dutchbat beroofd, dat kon er nog wel 
bij’ 

 

 Reuter, AP, 
AFP/Londen 

Parijs komt met actieplan Goražde Washington overweegt meer 
materieel te sturen 

 Onze verslaggever/ 
Zagreb 

Nederlanders bij Srebrenica mogen 
eind van de week weg 

 

Trouw Reuter, AP, AFP/ 
Londen, Sarajevo 

Militaire top Westen zint op actie * Voor ‘veilig’ Zepa lijkt de tijd voor 
elke reddingsoperatie verstreken 

 Onze verslaggevers/ 
Zagreb 

Dutchbat zwijgt over wandaden  

 Onze verslaggevers/ 
Soesterberg 

Minister groeit uit tot ‘Vader 
Voorhoeve’ 

 

NRC Handelsblad Reuter, AFP, AP/ 
Londen 

Overleg over militair optreden in 
Bosnië * 

Vrijdag mogelijk besluit over actie 

 Reuter, AFP, AP/ 
Sarajevo 

Bosnische Serven rukken op tot bij stad 
Zepa 

 

 Redacteur Coen van 
Zwol/Tuzla 

‘Dutchbat heeft veel doden voorkomen 
in Srebrenica’ 

 

* opening  
 

De hoofdthema’s in het nieuws over ex-Joegoslavië zijn dezelfde als op zaterdag 15 juli: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  
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De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde  

Het nieuws over de situatie in Bosnië zelf heeft betrekking op de drie enclaves in Oost-

Bosnië: Srebrenica, Zepa en Goražde. Op zaterdag 15 juli beheerst het offensief van de 

Serven rond de enclave Zepa de voorpagina’s, vandaag maken de Volkskrant, Trouw en NRC 

Handelsblad – aanzienlijk minder prominent – melding van een verdere opmars van de 

Bosnische Serven. De enclave wordt beschermd door 79 Oekraïense blauwhelmen en 

verdedigd door een kleine en slecht bewapende eenheid van het Bosnische regeringsleger. Er 

verblijven naar schatting 15.000 Moslims in Zepa. De blauwhelmen hebben inmiddels alle 

observatieposten moeten ontruimen en hun wapens moeten afstaan aan het Bosnische 

regeringsleger. De val van Zepa lijkt nog slechts een kwestie van tijd, daarna zullen de 

Bosnische Serven naar verwachting hun geschut richten op Goražde, de laatste enclave in 

Oost-Bosnië. Die enclave wordt beschermd door Engelse blauwhelmen en verdedigd door 

een aanzienlijk grotere en beter bewapende eenheid van het Bosnische regeringsleger (circa 

6000 manschappen). In Goražde hebben naar schatting 60.000 Moslims een veilig 

heenkomen gezocht (‘Serviërs rukken op in “veilig gebied” Zepa’, de Volkskrant, 17 juli 

1995; ‘Militaire top Westen zint op actie’, Trouw, 17 juli 1995; ‘Bosnische Serviërs rukken 

op tot bij stad Zepa’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995).  

 

De situatie in Bosnië ‘Srebrenica’ 

Veel meer dan op Zepa en Goražde, richten de media zich op ‘Srebrenica’. Dat wil zeggen: 

op de situatie van de vluchtelingen uit Srebrenica die in en rond Tuzla verblijven en sterker 

nog op de vraag hoe de verovering van Srebrenica precies in zijn werk gegaan is. Hoe hebben 

de Bosnische Serven de vluchtelingen behandeld? Wat is het lot van de duizenden jongens en 

mannen in de weerbare leeftijd die nog vermist worden?  

 

Op het vliegveld van Tuzla zijn de leefomstandigheden voor de vluchtelingen aanzienlijk 

verbeterd: de Bosnische regering heeft toestemming gegeven de vluchtelingen onder te 

brengen in de stad zelf, de aanvoer van hulpgoederen is goed op gang gekomen. De UNHCR 

vangt inmiddels 17.000 vluchtelingen op in collectieve onderkomens in Tuzla, ongeveer 5000 

verblijven nog in tenten op het vliegveld.  
‘De crisis is onder controle, dat wil zeggen dat de mensen van de eerste levensbehoeften zijn 

voorzien. Maar het blijft natuurlijk afschuwelijk, zeker voor de mensen die een zoon, broer, 

vader of andere familieleden hebben moeten achterlaten en waarvan niemand weet hoe het 

ermee gaat’,  
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aldus een woordvoerster van de UNHCR (‘Vluchteling speelbal van twee partijen’, Trouw, 17 

juli 1995). De berichten over Srebrenica hebben een heel andere teneur. Van ‘de crisis is 

onder controle’ is geen sprake, integendeel. Zowel uit officiële bronnen als uit verhalen van 

vluchtelingen komen signalen dat zich in Srebrenica een drama heeft afgespeeld van een tot 

nu toe in de Bosnische oorlog ongekende omvang.  

  

Minister Pronk, op bezoek bij de vluchtelingen in en rond Tuzla, zegt  
‘zich grote zorgen te maken over het lot van de Moslim-gevangenen die naar verluidt in een 

voetbalstadion in Bratunac, even buiten de enclave Srebrenica, zouden zijn ondergebracht. 

“Onze prioriteit ligt niet meer hier bij de vluchtelingen, maar daar. Die mannen lopen het 

gevaar te worden omgebracht. De geschiedenis heeft bewezen dat de Serviërs daar sterk in 

zijn”.’ (‘Vrees voor massamoord in stadion’, De Telegraaf, 17 juli 1995; zie ook:  ‘VN missen 

zeker 10.000 inwoners van Srebrenica’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995).  

 

Ook woordvoerders van de VN en van het Internationale Rode Kruis, alsmede Emma Bonino, 

de Europese Commissaris verantwoordelijk voor de humanitaire hulpverlening in Bosnië, 

tonen zich zeer verontrust over het lot van de vermisten. Emma Bonino beschuldigt de Serven 

tijdens een bezoek aan Tuzla van genocide, Fernando del Mundo, woordvoerder van de 

UNHCR in Tuzla verklaart de berichten over verkrachting, moord en wegvoeren van mannen 

niet te kunnen bevestigen en voegt eraan toe: ‘Ik twijfel er niet aan dat die dingen zijn 

gebeurd’. Onduidelijk is overigens hoeveel mensen uit Srebrenica vermist worden. Volgens 

de Bosnische regering hebben de Bosnische Serven 5.250 mannen en jongens in de weerbare 

leeftijd voor ‘ondervraging’ meegenomen naar vier verschillende plaatsen rondom 

Srebrenica: Bratunac, Nova Kasaba, Konjevic Polje en Batkovic. Na dagen onderhandelen 

heeft het Internationale Rode Kruis van de Bosnisch-Servische regering in Pale toestemming 

gekregen deze mannen te bezoeken. ‘Om veiligheidsredenen’ is vooralsnog niet duidelijk 

wanneer het Rode Kruis daadwerkelijk toegang krijgt tot deze groep. Volgens de VN worden 

10 à 15.000 mannen en jonge vrouwen uit Srebrenica vermist. Of de 5.250 mannen die voor 

‘ondervraging’ zijn meegenomen, daarbij inbegrepen zijn, is niet duidelijk (‘Boterzacht 

akkoord’, Trouw, 17 juli 1995; ‘Serven rukken op in “veilig gebied” Zepa’, de Volkskrant, 17 

juli 1995; ‘VN missen zeker 10.000 inwoners van Srebrenica’, NRC Handelsblad, 17 juli 

1995).  
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Trouw en De Telegraaf brengen maandag 17 juli alleen ‘algemene’ berichten over gruwelen 

en wandaden die Bosnische Serven volgens vluchtelingen tijdens en kort na de verovering 

van Srebrenica begaan zouden hebben (‘Boterzacht akkoord’, Trouw, 17 juli 1995; ‘Vrees 

voor massamoord in stadion’, De Telegraaf, 17 juli 1995). De Volkskrant en NRC 

Handelsblad vullen de ‘algemene’ berichten aan met persoonlijke, vaak zeer gedetailleerde 

beschrijvingen van de gruwelijke manier waarop de Bosnische Serven de Moslim-

vluchtelingen behandeld hebben (zie box 9.21). 

 
Box 9.21 Persoonlijke getuigenissen van vluchtelingen uit Srebrenica in de dagbladen van maandag 17 juli 1995 

Bron Kop Enkele citaten van vluchtelingen 
de Volkskrant 
Correspondent Bart 
Rijs/Tuzla 

Vluchtelingen uit 
Srebrenica doen 
verslag van 
gruwelen  

Munevara, een boerin uit een gehuchtje bij Srebrenica over hoe haar 19-
jarige zoon met veertien andere mannen werd omgebracht: 
‘Drie Cetniks kwamen mijn zoon Enis halen. Met de buren ben ik ze op een 
afstandje gevolgd. Hij werd naar het huis van Mehan gebracht, dat leeg was. 
Daar moest hij gaan liggen met zijn gezicht op de grond. We verborgen ons 
en terwijl we wachtten, hoorden we de Cetniks praten over de manier waarop 
ze hem zouden doden. Ik zag hoe een van de Cetniks zijn mes pakte en Enis’ 
keel door sneed. Ik ben op zijn lichaam gesprongen en heb geprobeerd het 
bloeden met mijn handen te stelpen, maar het was te laat.’ 

 
Hasan uit Klotjevac over het optreden van generaal Mladic, dinsdag 11 juli in 
Potocari: 
‘Hij riep door de megafoon dat we hier binnen achtenveertig uur weg 
moesten zijn. Servische soldaten bakenden met een touw een smal pad af, 
waarlangs de mensen naar de bussen moesten lopen. Alle weerbare mannen – 
soms jongens van dertien, veertien met een voor hun leeftijd fors postuur – 
werden uit de rij getrokken en afgevoerd. De Bosnische Serven zeiden dat ze 
hen wilden ondervragen om te kijken of ze oorlogsmisdaden hadden 
gepleegd. De Nederlandse VN-soldaten konden alleen toekijken. (...) De 
Serven trokken ook jonge vrouwen uit de rij met de woorden: ‘Vannacht ben 
je voor ons’.  

NRC Handelsblad 
Redacteur Coen van 
Zwol 

‘Hij zei: pas goed 
op je kinderen, ze 
hebben nu geen 
vader meer’ 

Sveda Habibović over de gebeurtenissen in de nacht van dinsdag op 
woensdag: 
‘In de nacht kwam een groep mannen met blauwe helmen en Nederlandse 
uniformen met eten langs. Ze wenkten van een afstand een paar vrouwen dat 
zij moesten komen. Die vrouwen deden dat. Later herkende iemand bij die 
mannen een Serviër uit zijn oude dorp, maar toen waren die meisjes al weg. 
Er waren ook Serven in burger die meisjes hebben meegenomen die buiten 
de fabriekshallen sliepen. Wij hebben de hele nacht geschreeuw en gehuil 
gehoord. De volgende morgen hebben vrouwen die water gingen halen, 
naakte meisjes zien liggen met doorgesneden keel.’ 

 
 

Dezelfde vluchteling over de tocht donderdag 13 juli per bus naar Kladanj: 
‘De blauwhelmen zouden met ons meegaan naar Kladanj. Dat is niet 
gebeurd. Wel reed er opnieuw een Serviër mee in Nederlands uniform. 
Onderweg zag ik twintig mannen uit Srebrenica, die de Serven in de bossen 
hadden gevonden. Ze zaten gehurkt met de handen in hun nek en drie vingers 
omhoog, het gebaar van de Serven. De Serven hadden hun geweren op hen 
gericht. Ik durfde niet lang te kijken, ik was bang dat ik mijn broer en mijn 
man zou zien. Bij Kladanj hebben ze ons uit de bus gezet. Een Serviër zei 
tegen mij: pas goed op je kinderen. Ze hebben nu geen vader meer.’  
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Bart Rijs merkt in zijn bijdrage op dat veel vluchtelingen uit Srebrenica verslag doen van 

gruwelen, die overeenkomen met de beschrijvingen die hij uit de mond van enkele 

vluchtelingen optekent:  
‘Uit een serie gesprekken komt een beeld naar voren van Servische soldaten die na de 

verovering van de enclave systematisch mensen hebben bedreigd, beroofd, mishandeld en in 

een aantal gevallen verkracht en omgebracht.’ (‘Vluchtelingen uit Srebrenica doen verslag 

van gruwelen’, de Volkskrant, 17 juli 1995).  

 

Nederland: positie en optreden van Dutchbat 

Alle dagbladen besteden aandacht aan de vrijlating van ongeveer 70 Nederlandse VN-

militairen door de Bosnische Serven (in de Volkskrant gaat het om 60, Trouw en NRC 

Handelsblad om in totaal 75 en in De Telegraaf om 55 vrijgelaten blauwhelmen). De ruime 

marge in het aantal ex-gegijzelden is tekenend voor de onduidelijkheid en verwarring over de 

situatie in Bosnië. Interessanter dan dit verschil in aantallen, zijn (accent)verschillen in 

perspectief die uit de koppen in de kranten naar voren komen. De kop in Trouw richt de 

aandacht (impliciet) op wat de Bosnische Serven de Moslims bij de verovering van 

Srebrenica hebben aangedaan, de koppen in de Volkskrant en De Telegraaf op wat 

Dutchbat(ters) zelf overkomen is en op de verwachte terugkeer van de Nederlanders die nu 

nog in Srebrenica verblijven, de koppen in NRC Handelsblad op het positieve effect van het 

optreden van Dutchbat in Srebrenica en op de spoedige terugkeer van de Nederlandse 

blauwhelmen uit Srebrenica (zie box 9.22).  

 
Box 9.22 Dutchbat in Srebrenica: koppen in de dagbladen van maandag 17 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Verslaggever Hans Moleman/Zagreb Dutchbat beroofd, dat kon er nog wel bij 

 Onze verslaggever/Zagreb Nederlanders bij Srebrenica mogen eind van de week weg 
Trouw Onze verslaggevers/Zagreb Dutchbat zwijgt over wandaden 
De Telegraaf Charles Sanders/NOVI SAD(Servië)/ ‘Ik moest rennen voor mijn leven’ 

 Zagreb Voorhoeve geeft blauwhelmen spreekverbod 
NRC Handelsblad Redacteur Coen van Zwol/ 

Zagreb 
‘Dutchbat heeft veel doden voorkomen in Srebrenica’ 

 Redacteur Ward op den Brouw/ 
Zagreb 

Vrij Dutchbat komt in Zagreb op adem 

 Een onzer redacteuren/Den Haag Voorhoeve: deze week VN’ers in Srebrenica vrij 
 Een onzer redacteuren/Den Haag Defensie: geen spreekverbod voor soldaten 

 

 

De Telegraaf bericht over de overdracht, in aanwezigheid van de Nederlandse Defensie-

attaché in Belgrado kolonel Oudwater en van een Zweedse VN-kolonel. Nog voor er sprake 
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was van een spreekverbod, aldus de krant, vertelden de militairen dat ze van alles beroofd 

waren: wapens, munitie, kogelvrije vesten, paspoorten en fototoestellen – alles moesten ze 

afgeven aan de Bosnische Serven. Defensie-attaché Oudewater is vol lof over de militairen:  
‘Ze kregen van de Serviërs één maaltijd per dag van soep met brood, maar zijn over het 

algemeen redelijk behandeld. De meeste jongens zijn er goed aan toe. Onmiddellijk nadat ze 

uit de bus kwamen, die vanuit Potocari was vertrokken, gingen ze keurig en gedisciplineerd in 

de houding staan. En dat na dagen vast te hebben gezeten, petje af!’ 

 

Het artikel gaat vergezeld van een foto waarop dertien militairen rond een gedekte maar 

vrijwel lege tafel ‘proosten op vrijheid’. Het bijschrift luidt:  
‘Direct na aankomst in Novi Sad deden de Nederlandse soldaten van het dertiende bataljon 

van de luchtmobiele brigade zich tegoed aan een diner dat door de Servische regering was 

betaald. De herkregen vrijheid werd gevierd met een paar biertjes.’ 

 

Uit het artikel blijkt dat de soldaten weliswaar afgeschermd werden van de pers, maar dat 

‘een verslaggever en een fotograaf van deze krant uitgenodigd werden aanwezig te zijn bij de 

eerste vrije avond na het avontuur in Potocari.’ Enkele militairen komen kort aan het woord 

over hoe de Bosnische Serven hun observatiepost in de omgeving van Srebrenica 

overrompelden: 
‘Ze (de Bosnische Serviërs) waren er opeens en het waren er heel veel. Ik heb moeten rennen 

voor mijn leven. Ze hebben ons alles afgenomen’ (sergeant eerste klas Spencer Pattiwael van 

Westerloo).  

‘Toen we waren gearresteerd en ontwapend, werden we gedwongen in onze eigen YPR-

pantserwagen te stappen, die door de Bosnische Serviërs werd bestuurd. Ik hoor nog het 

geratel van inslaande kogels toen een Moslim-schutter zijn mitrailleur op onze YPR 

leegvuurde’ (korporaal Eddy de Vries).  

 

Verder wordt duidelijk dat het ‘vieren van de herkregen vrijheid’ op zijn zachtst gesproken 

gepaard gaat met gemengde gevoelens: 

‘Die avond in hotel Koliba, aan de oevers van de Donau in Novi Sad, eten de 55 infanteristen 

er voor het eerst sinds dagen weer goed van. Ze drinken een paar pilsjes en de Servische 

regering, die hun ontvangst hier betaalt, heeft zelfs een Balkan-orkestje laten aanrukken. Er 

wordt gezongen en gelachen. Maar aan het eind van de avond, als het plotseling gaat onweren 

en het in de lucht knalt, krimpen een paar jongens ineen van schrik, er is op hen geschoten en 

ze hebben zelf geschoten, een vuurdoop die ze niet gauw zullen vergeten. Bovendien is er de 
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zorg over de meer dan 300 collega’s die nog steeds vastzitten in de enclave en over hun 

commandant, de overste Ton Karremans.’ (“Ik moest rennen voor mijn leven”, De Telegraaf, 

17 juli 1995). 

 

De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad berichten allemaal vanuit Zagreb over de 

vrijgelaten blauwhelmen. Individuele militairen komen niet of nauwelijks aan het woord 

vanwege het spreekverbod dat minister Voorhoeve op dringend verzoek van overste 

Karremans opgelegd heeft (‘Voorhoeve geeft blauwhelmen spreekverbod’, De Telegraaf, 17 

juli 1995). Volgens een bericht in NRC Handelsblad is overigens geen sprake van een 

spreekverbod, maar hebben de betrokken militairen zelf afgesproken tegenover de media te 

zwijgen over hun ervaringen tot alle blauwhelmen vrij zijn (‘Defensie: geen spreekverbod 

voor soldaten’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995). Het effect is hetzelfde: op de persconferentie 

die luitenant-generaal Couzy in Zagreb geeft na aankomst van de vrijgelaten blauwhelmen, 

voert slechts één van hen het woord. Hij kent zijn rol, zoals de Volkskrant schrijft, en volstaat 

met de mededeling ‘Ik kan uit het oogpunt van de veiligheid geen enkele mededeling doen 

over de afgelopen week.’ (‘Generaal Couzy diplomatiek’ (vervolg op: ‘Dutchbat beroofd, dat 

kon er nog wel bij’), de Volkskrant, 17 juli 1995).  

Trouw weet te melden dat één van de militairen voor ‘de zwijgplicht van kracht werd’, zijn 

ouders belde: 

‘Een Nederlandse militair die vóór de door Defensie ingestelde zwijgplicht een van de ouders 

belde, vertelde echter dat de Serviërs zich bij het transport van Moslims alleen gedroegen als 

er een camera in de buurt was. “Als dit niet het geval was, werden de mensen de 

vrachtwagens in geschopt en getrapt.” Veel mensen zouden na de invasie van de Serviërs 

zelfmoord hebben gepleegd. “Ze hangen zich gewoon op”. De militair vond op straat drie 

baby’s, waarvan er nog maar een in leven was. “Dat kind pakte ik op en wiegde het. Het stierf 

in mijn armen”, aldus de militair.’ (‘Dutchbat zwijgt over wandaden’, Trouw, 17 juli 1995).  

 

Trouw typeert de sfeer bij de vrijgelaten gijzelaars in Zagreb als ‘onwezenlijk’: 

‘De jongens barstten van de verhalen, stoere verhalen, aangrijpende verhalen, gruwelijke 

verhalen, maar daarover mochten ze voorlopig alleen praten in “reïntegratie-gesprekken” 

onder begeleiding van speciaal uit Nederland overgevlogen hulpverleners. Met een biertje in 

de hand keken ze wat meewarig naar het spel dat de generaal en de pers speelden. Op de vraag 

“Bent u goed behandeld?” antwoordden zij: “Wij wel”, daarmee suggererend hoe het de 

anderen – de Moslims – is vergaan.’ (‘Dutchbat zwijgt over wandaden’, Trouw, 17 juli 1995).  
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In de Volkskrant en NRC Handelsblad worden houding en uitspraken van luitenant-generaal 

Couzy tijdens de persconferentie omschreven in termen als ‘uiterst behoedzaam’, 

‘diplomatiek’, ‘uiterst bescheiden’ en ‘hij loopt op eieren’. Couzy laat zich niet verleiden tot 

openlijke kritiek op wie dan ook. Hij deelt op de persconferentie wel mee dat het adagium 

‘samen uit, samen thuis’ wordt losgelaten, althans wat betreft de Bosnische mannen die door 

Servische soldaten zijn meegenomen uit de enclave. Het Rode Kruis zal zich over de 

weggevoerde Bosniërs moeten gaan ontfermen. De 59 gewonden die nu nog in Potocari 

verblijven en verzorgd worden door Dutchbat, zullen de komende dagen worden 

overgebracht naar Tuzla. Op het VN-hoofdkwartier is een hoge militair wat openhartiger 

tegenover de verslaggever van de Volkskrant: ‘Miljarden kost deze hele operatie per jaar. 

Doden. En wat levert het op? Geen fuck.’, aldus de krant. De militair wil anoniem blijven, het 

ligt allemaal erg gevoelig (‘Generaal Couzy diplomatiek’ (vervolg op: ‘Dutchbat beroofd, dat 

kon er nog wel bij’), de Volkskrant, 17 juli 1995; ‘Vrij Dutchbat komt in Zagreb op adem’, 

NRC Handelsblad, 17 juli 1995).  

 

Niet anoniem en opmerkelijker is het interview dat Coen van Zwol heeft met kolonel Brantz, 

onderbevelhebber van UNPROFOR in de sector noordoost. Hij laat onomwonden blijken 

geen hoge dunk te hebben van politici: 

‘Hoe langer ik hier rondloop, hoe minder ik het conflict begrijp. Dan hoor ik Haagse 

ambtenaren en politici of generaals buiten dienst, die denken dat wij hier op de Noord-Duitse 

laagvlakte zitten, uitleggen hoe het allemaal moet. Moet ik dat soort mensen serieus nemen? 

Nou nee.’ 

 

En over de luchtaanvallen in de laatste uren voor de val van Srebrenica: 
‘We mogen God op onze blote knieën danken dat het ons gelukt is de derde luchtaanval af te 

blazen. Dan is het goed dat er zoveel Nederlandse functionarissen op sleutelposities binnen 

UNPROFOR zitten en dat niet wij waren overgeleverd aan een of andere Turk. Dan waren 

waarschijnlijk Dutchbat en de vluchtelingen rond Potocari in de pan gehakt. Je kan zeggen dat 

we verantwoordelijk zijn voor het vluchtelingenprobleem omdat we niet forser hebben 

opgetreden. Maar het hemd is nader dan de rok’.  

 

Op de vraag ‘Wat weet u over de mannen uit Srebrenica die door de Bosnische Serven zijn 

weggevoerd?’ antwoordt de kolonel: 
 ‘Er worden schoten gehoord uit de richting Bratunac, dat is een feit. Om hoeveel mannen het 

gaat, is ons niet duidelijk. Feit is dat we 20.000 mensen missen. Waar zijn ze? In Srebrenica, 
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in Bratunac, in Tuzla, in de bossen? Ik wil er niet ethisch over doen. Wat voor ons illegaal is, 

is voor de Serviërs legaal. Wij lopen hier even zes maanden rond, zij voeren al drie jaar 

oorlog. Zij willen hun krijgsdoelen bereiken en dan is ethiek een nutteloos woord.’ (‘Dutchbat 

heeft veel doden voorkomen in Srebrenica’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995).  

 

Dutchbat komt verder nog in het nieuws in de context van de thuisfrontdag, zaterdag 15 juli 

in Soesterberg georganiseerd door Defensie. NRC Handelsblad schetst (mogelijke) 

problemen en opvang (emotioneel en psychologisch) van militairen uit crisisgebieden (‘Ook 

thuisfront moet hergroeperen’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995). De Telegraaf heeft vooral 

oog voor opluchting en vreugde bij het thuisfront over de spoedige terugkeer (‘De vlag uit, 

Frank is weer thuis!’, De Telegraaf, 17 juli 1995). Trouw legt het accent op de rol van 

minister van Defensie Voorhoeve:  

‘Hij luistert, kijkt met begrip, geeft een hand of een schouderklopje. Loopt vervolgens naar 

een ander tafeltje met weer een incompleet gezin met een kind in Srebrenica. Vraagt hoe het 

thuis is, legt uit wat de plannen van defensie zijn. Vertelt wat zijn zorgen zijn. Maar vooral: 

Vader Voorhoeve stelt gerust.(…) Voorhoeve benadrukt dat de Nederlandse blauwhelmen 

zich “heldhaftig” hebben gedragen in Srebrenica. “Door hen hebben duizenden mensen een 

veilig heenkomen kunnen zoeken. Uw zonen, dochters, partners, hebben zich voortreffelijk 

gedragen. Ik moet zeggen dat het op het moment ook beter met hen gaat. Er is een konvooi 

aangekomen en ze hebben gisteren een goede Indische maaltijd kunnen nuttigen. En ze komen 

terug, en een heldenwelkom zullen ze krijgen. Zo! (...) 

De mannen en vrouwen van Dutchbat en ook uw zoon waarschijnlijk, hebben vreselijke 

dingen gezien in Srebrenica. Daarmee wordt u natuurlijk ook geconfronteerd als uw zoon 

thuiskomt,. Bosnië is dan niet meteen voorbij, ik wens u alle sterkte.”’ (‘Minister groeit uit tot 

“Vader Voorhoeve”’, Trouw, 17 juli 1995).  

 

Stellingname van enkele internationale actoren 

Over het Franse voorstel om Srebrenica gewapenderhand te ‘heroveren’ wordt in de 

dagbladen niets meer vernomen. De gedachtewisseling is verschoven naar de mogelijkheden 

om de ‘veilige gebieden’ Goražde en Sarajevo beter te beschermen. Over de manier waarop 

dat zou moeten gebeuren, is binnen de internationale gemeenschap volop overleg gaande. Op 

De Telegraaf na, besteden de kranten daar wel (enige) aandacht aan. Ze melden dat de 

spanning tussen Londen en Parijs over het inzetten van de snelle reactiemacht verdwenen lijkt 

te zijn. Beide landen lijken wel te voelen voor het versterken van de verdediging van 

Goražde. De VS lijken bovendien bereid om in dat geval logistieke steun in de vorm van 
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transport- en gevechtshelikopters (Apaches) beschikbaar te stellen. Inzet van grondtroepen is 

en blijft voor de VS onbespreekbaar (‘Parijs komt met actieplan Goražde’, de Volkskrant, 17 

juli 1995; ‘VS leveren Apaches voor Goražde’, Trouw, 17 juli 1995; ‘Overleg over militair 

optreden’, NRC Handelsblad, 17 juli 1995). ‘Goražde’ komt in De Telegraaf aan de orde in 

wat een andere, zeer Nederlands gekleurde, context. De krant bevat een reactie van Van 

Mierlo op de kritische uitlatingen van Eurocommissaris Van den Broek in een interview in 

NRC Handelsblad (Wim Brummelman & Robert van de Roer, NRC Handelsblad, 15 juli 

1995; zie p. 68). In die context laat Van Mierlo weten dat de VN zich nu moet concentreren 

op de verdediging van Goražde (‘Van Mierlo: VN kan bij verdeeldheid gewoon niets doen’, 

De Telegraaf, 17 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Alleen in Trouw staan nog enkele artikelen die onder ‘overig nieuws over ex-Joegoslavië’ 

gerekend kunnen worden. Afkomstig van het persbureau AP meldt de krant dat Kroatië op 

zoek is naar een pact met Bosnië: de groeiende dreiging van de Serven in combinatie met het 

‘gewetenloze Bosniëbeleid van de internationale gemeenschap’, maakt bundeling van 

politieke en militaire krachten wenselijk, aldus de Kroatische minister van Buitenlandse 

Zaken (‘Kroatië zoekt pact met Bosnië’, Trouw, 17 juli 1995). Verder publiceert de krant het 

relaas van een Bosnische soldaat die na een barre tocht door vijandelijk gebied Tuzla bereikt 

heeft (‘Ik kan niet geloven dat ik hier levend ben’, Trouw, 17 juli 1995) en een schets van 

leven en leefomstandigheden van Alenka, een jonge Bosnische die in 1992 Sarajevo verliet 

en nu bij Unicef in Zagreb werkt. Haar ouders wonen nog in het belegerde Sarajevo, zelf 

voelt ze zich soms hopeloos verscheurd (‘Schuld en schaamte in Zagreb’, Trouw, 17 juli 

1995).  

 

9.5.2 De week na de val van Srebrenica: de berichtgeving op dinsdag 18 juli 1995 

Deze dag besteedt Trouw de meeste aandacht aan de crisis in Bosnië. Bijna de hele 

voorpagina alsmede de hele pagina 3 zijn gewijd aan de crisis in Bosnië (in totaal 13 

artikelen).  

 

De openingen in de vier kranten hebben betrekking op de situatie rond de enclaves in Oost-

Bosnië (zie box 9.23).  

 



 298 

Box 9.23 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van dinsdag 18 juli 

1995  

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Correspondent Jos 

Klaassen/Brussel 
Van Mierlo wil evacuatie van burgers 
Zepa * 

 

 Verslaggever Hans 
Moleman 

VN’ers moeten zeggen hoe het voelde 
en rook 

 

Trouw Onze verslaggevers/ 
Brussel/ Soesterberg 

‘Veilige haven’ Zepa opgegeven * Meeste EU-landen huiverig voor 
militaire interventie in Bosnië 

 AP, AFP, Reuter/ 
Sarajevo 

Serven bedreigen blauwhelmen Zepa  

 Onze verslaggeefsters/ 
Tuzla 

Tuzla: afgrijselijke moordverhalen  

 Onze verslaggeefster/ 
Soesterberg 

Ze zijn er weer, dat is het mooiste  

De Telegraaf Verslaggever/Brussel EU wil snel evacuatie van Zepa  
NRC Handelsblad Reuter, AP, AFP/ 

Sarajevo 
Aanval op Zepa geopend Radio-amateur: veel doden en 

gewonden 
 Redacteur Coen van 

Zwol/Tuzla 
Mannen uit Srebrenica: zes dagen hel  

 

 

Verder hebben alle kranten op de voorpagina een foto van de aankomst van 75 Dutchbatters 

op Soesterberg, de verslagen staan op binnenpagina’s. De hoofdthema’s blijven onveranderd: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  

 

De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde 

Alle dagbladen hebben ‘Zepa’ op de voorpagina, waarbij opvalt dat volgens Trouw de 

enclave is opgegeven en volgens NRC Handelsblad een half etmaal later de aanval op de 

enclave is ingezet. De beide andere kranten leggen de nadruk op de evacuatie van de burgers 

van Zepa. De Bosnische Serven hebben gedreigd de blauwhelmen in Zepa onder vuur te 

nemen als de NAVO overgaat tot luchtaanvallen (‘Serven bedreigen blauwhelmen Zepa’, 

Trouw,18 juli 1995). De meeste landen van de Europese Unie zijn mede hierom zeer 

terughoudend over een militaire interventie in Bosnië. Frankrijk is in feite het enige land dat 

bereid is met militair geweld Goražde en Sarajevo bescherming te bieden. De enclave Zepa, 

aldus Trouw, is in feite opgegeven, diplomaten en politici in Brussel roepen in koor dat die 

‘onverdedigbaar is’. Wel is er steun voor de Nederlandse suggestie om de burgers van Zepa te 

evacueren. Die evacuatie zou onder bescherming van de snelle reactiemacht (deels) 

uitgevoerd kunnen worden door de Belgisch-Nederlandse transporteenheid in Bosnië. 

Minister van Defensie Voorhoeve zegt in Soesterberg, waar hij de 75 ex-gijzelaars uit Bosnië 
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welkom zal heten bij hun terugkeer in Nederland, dat zo’n evacuatie stande pede plaats moet 

vinden: 

‘“We kunnen dus maar één ding doen: de mensen er zo snel mogelijk uithalen, met alles dat 

maar rijdt”. De geëvacueerden moeten naar een plaats in Bosnië, die Voorhoeve nog niet 

wilde noemen. Hij erkent dat de VN zo in feite meewerkt aan een etnische zuivering. “Het is 

geen keuze van vrijheid-blijheid. Het is dit of opnieuw deportatie van de mannen”. Over de 

mogelijkheid tot redding van een derde enclave, Goražde, wilde Voorhoeve niet veel zeggen. 

“Redding is mogelijk, als er maar genoeg politieke wil is. Het ontbreken daarvan is steeds het 

grote probleem geweest. Dat hebben wij zelf ook heel bitter ervaren.”.’ (‘“Veilige haven” 

Zepa opgegeven’, Trouw, 18 juli 1995; Dutchbat zwijgt bij terugkeer op Soesterberg, de 

Volkskrant, 18 juli 1995).  

 

Opmerkelijk is dat waar Voorhoeve in Trouw en de Volkskrant onomwonden duidelijk maakt 

dat er geen keuze is, een ander deel van de berichtgeving over hetzelfde thema eerder het 

beeld van aarzeling dan van vastbeslotenheid oproept. Schrijvend over de bijdrage van de 

minister van Buitenlandse Zaken in een bijeenkomst van de Europese ministerraad, signaleert 

de Volkskrant:  
‘Minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo werd maandag tijdens de Europese 

ministerraad geteisterd door grote aarzelingen.Want het plan waarmee hij zijn Europese 

collega’s verraste, betekent feitelijk dat de VN de Bosnische Serviërs behulpzaam zijn bij 

“etnische zuiveringen”.Van Mierlo wil echter de gruwelen die de Bosnische Serviërs tijdens 

de etnische zuiveringen in de enclave Srebrenica hebben bedreven in Zepa voorkomen. Van 

Mierlo: “Wat moet je kiezen als het gaat om etnische zuiveringen of etnische 

moordpartijen?.”’ (‘Van Mierlo wil evacuatie van burgers Zepa’, de Volkskrant, 18 juli 1995).  

 

In de berichtgeving van De Telegraaf over dezelfde Europese ministerraad is overigens van 

een aarzelende Van Mierlo geen sprake:  

‘Zijn collega’s hingen ademloos aan zijn lippen toen hij vertelde over de overval van de 

Bosnische Serviërs op Srebrenica en Dutchbat en de gruwelijkheden die zich daarna hebben 

voltrokken.’ (‘EU wil snel evacuatie van Zepa’, De Telegraaf, 18 juli 1995).  

 

Wat Zepa betreft nog dit: NRC Handelsblad meldt ‘s avondss op de voorpagina dat de 

Bosnische Serven de aanval op deze enclave ingezet hebben. De berichten zijn afkomstig van 

een radio-amateur in het stadje die de humanitaire situatie als ‘verschrikkelijk’ omschrijft 

(‘Aanval op Zepa geopend’, NRC Handelsblad, 18 juli 1995). Op een binnenpagina bericht 
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deze krant over de bijeenkomst van de Europese ministerraad, waar Nederland voorgesteld 

heeft de burgers van Zepa te evacueren. De EU steunt het Nederlandse voorstel, aldus de 

krant. Van Mierlo erkent dat het voorstel om UNPROFOR in te schakelen bij de evacuatie 

van inwoners van Zepa 

‘een buitengewoon kwetsbaar aanbod is voor een organisatie die daar juist is om etnische 

zuiveringen te voorkomen. Maar je staat voor het dilemma: etnische zuiveringen of etnische 

moorden.’ (‘EU steunt Nederlands plan voor evacuatie Zepa’, NRC Handelsblad, 18 juli 

1995).  

 

De derde enclave in Oost-Bosnië, Goražde, komt alleen zijdelings in de berichtgeving voor. 

Over de situatie in en rond de enclave melden de kranten niets, wel over de diplomatieke 

onenigheid over het met militaire geweld verdedigen van deze enclave zoals Frankrijk heeft 

voorgesteld.  

 

De situatie in Bosnië: ‘Srebrenica’ 

Er komen steeds meer ooggetuigeverslagen van wat zich in de uren en dagen na de val van 

Srebrenica afgespeeld heeft in de enclave. De kranten berichten allemaal over de vlucht van 

4000 Moslim-mannen die na een tocht van zes dagen door Servisch gebied in Tuzla zijn 

aangekomen. Trouw meldt dat het Internationale Rode Kruis ruim honderd zieke en gewonde 

Moslims geëvacueerd heeft die in Bratunac en Potocari ondergebracht waren. Het Rode Kruis 

kreeg geen toegang tot de duizende Moslim-mannen die in Bratunac vastgehouden worden 

(‘Rode Kruis evacueert gewonde en zieke Moslims uit Bratunac en Potocari’, Trouw, 18 juli 

1995). Verder publiceert deze krant nog een artikel over de evaringen van de directeur van 

Artsen zonder Grenzen, Jacques de Milliano, die in Tuzla werkzaam is (zie box 9.24).  
 

Box 9.24 ‘Srebrenica’: vluchtelingen en hulpverleners over de verovering van de enclave, dinsdag 18 juli 1995  

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Reuter, AFP, AP/ 

Tuzla 
Moslim-strijders bereiken Tuzla Bosnische Serven bedreigen 

blauwhelmen in Zepa 
Trouw AP/Sarajevo Moslim-mannen in Tuzla 

aangekomen 
 

 Verslaggeefster/ 
Tuzla 

Tuzla: afgrijselijke moordverhalen Er zijn weinig meisjes in Tuzla 

De Telegraaf Verslaggever Frank 
van Vliet/Tuzla 

Vlucht 4.000 Moslims door 
vijandelijke linies 

 

NRC Handelsblad Redacteur Coen van 
Zwol 

Mannen uit Srebrenica: zes dagen hel Wreedheden in Srebrenica 
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Omvang en details verschillen, de strekking is steeds gelijk: de 4000 Moslim-mannen uit 

Srebrenica die na zes dagen lopen dwars door vijandelijk gebied in Tuzla binnengedruppeld 

zijn, hebben een helletocht achter de rug.  
‘Veel mannen vertellen dat ze gezien hebben hoe Serviërs “burgers de keel afsneden en 

meisjes meenamen om te verkrachten.”(…) Volgens de Britse krant Independent zat in een 

reportage van de onafhankelijke Servische tv, Studio B, uit Srebrenica, een shot van slechts 

enkele seconden, waarop een stapel lijken was te zien tegen de achtergrond van een muur vol 

kogelgaten.’  

(‘Moslim-mannen in Tuzla aangekomen’, Trouw, 18 juli 1995) 
 

‘Het was een wanhopige vlucht, maar we wisten dat we anders gedood zouden worden. Er 

waren tientallen en tientallen lijken op mijn pad. Als je een gewonde man vond, probeerde je 

hem te dragen zo ver als je kon. Dan ....’ 

(Azam Alkanovic, een 38-jarige politieman in: ‘Moslim-mannen in Tuzla aangekomen’, 

Trouw, 18 juli 1995) 

 

‘In het begin was de colonne zes kilometer lang. De groep is in tweeën gesplitst toen we de 

grote weg naar Zvornik overstaken en de Serviërs kwamen aanrijden met pantserwagens. 

Vierduizend mensen stonden toen aan de verkeerde kant van de weg en hebben zich in de 

bossen verspreid. Ik weet niet wat er van hen geworden is.’ 

(Mehmet, soldaat, op zoek naar zijn vrouw en drie kinderen in: ‘Mannen uit Srebrenica: zes 

dagen hel’, NRC Handelsblad, 18 juli 1995).  

 

Sommige vluchtelingen in Tuzla hebben geen goed woord over voor Dutchbat:  
‘Ze hebben niets gedaan. Onze burgermeester vroeg vorig weekeinde al om luchtaanvallen, 

maar de Nederlandse commandant wilde niet.’ (een niet met name genoemde militair). 

 

Eén van de artsen in Tuzla formuleert het nog scherper: 
‘De wereld, maar Nederland in het bijzonder, heeft Srebrenica verraden. Ze hebben de 

mensen ontwapend en daarna aan de Cetniks overgeleverd. Uw meneer Nicolai in Sarajevo 

heeft de luchtaanvallen tegengehouden, want dertig van uw mensen vindt u belangrijker dan 

30.000 van onze mensen. En voor deze vluchtelingen, die zes dagen op weg waren, hebt u 

niets gedaan. U bent verantwoordelijk voor deze genocide..’ (Munerva Flaslić, arts in Tuzla, 

in: ‘Bosnië zal verraad van Nederland nooit vergeten’ (vervolg op: ‘Mannen uit Srebrenica: 

zes dagen hel’), NRC Handelsblad, 18 juli 1995).  
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Behalve het verhaal over de 4000 gevluchte Moslim-mannen, heeft Trouw nog een relaas 

over de gebeurtenissen tijdens en na de val van de enclave dat grotendeels gebaseerd is op de 

ervaringen van Jacques de Milliano, directeur van Artsen zonder Grenzen. De 

basisvoorzieningen als water, voedsel, medicijnen en dekens vormen in Tuzla niet het 

probleem. Het grootste probleem voor de vluchtelingen zijn hun herinneringen. De Milliano 

heeft afgrijselijke verhalen gehoord en geeft, zo zegt hij, alleen voorbeelden van gruweldaden 

die door meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar verteld zijn.  
‘Van verscheidene vrouwen hoorde hij, onafhankelijk van elkaar, het verslag van de moord op 

een groep vrouwen. Eerst werd de groep in tweeën gesplitst: de zwangere vrouwen moesten in 

een cirkel in het midden, daaromheen stond een tweede cirkel met de rest. “Vervolgens 

werden de vrouwen in de binnenste cirkel één voor één vermoord. Deze gebeurtenis werd zo 

gedetailleerd beschreven, dat ik wel moet geloven dat het waar is.”’ 

 

Een telkens terugkerend element in de verhalen van de vluchtelingen is dat de wreedheden 

van de Serven pas in Potocari begonnen: 
‘Dat vond ik echt opvallend. Ze vertellen allemaal dat ze van Srebrenica naar Potocari gingen 

en dat het toen begon. Op weg naar de grens werd het een hel. (...) Het feit dat deze mensen 

niet werden beschermd, levert een flink aandeel in hun trauma.’ 

 

Volgens De Milliano zijn er nog 20.000 vermisten. Er zijn nog vluchtelingen onderweg, maar 

hij vreest dat er minstens 10.000 mensen blijvend ‘weg’ zijn. Hij maakt zich vooral zorgen 

over één groep:  

‘Er zijn niet veel meisjes tussen de 15 en 18 jaar. Je hoeft niet eens te gaan tellen, want je ziet 

het. Iedereen kan zien dat er iets niet klopt: er zijn baby’s en kinderen, er zijn volwassenen en 

ouderen, maar meisjes zijn hier nauwelijks.’ (‘Tuzla: afgrijselijke moordverhalen’, Trouw, 18 

juli 1995).  

 

Nederland: terugkeer ex-gegijzelden  

Aan de terugkeer van de 75 gegijzelde blauwhelmen besteden alle dagbladen ruime aandacht. 

Ze hebben allemaal een foto en een verslag van de aankomst van de ex-gegijzelden op 

Soesterberg. De koppen leggen weer zeer uiteenlopende accenten (zie box 9.25). 

 
Box 9.25 Gegijzelde blauwhelmen terug iun Nederland: de koppen in de dagbladen van dinsdag 18 juli 1995 

 Bron Kop Boven-/onderkop 
de Volkskrant Verslaggeefster/ 

Soesterberg 
Dutchbat zwijgt bij terugkeer op 
Soesterberg 
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Trouw Verslaggeefster/ 
Soesterberg 

Ze zijn er weer, dat is het mooiste  

De Telegraaf Jan-Kees Emmer/ 
Soesterberg 

Verschrikkingen van gezichten af te 
lezen 

Dutchbat dacht dat laatste uur was 
geslagen 

NRC Handelsblad Redacteur/ 
Soesterberg 

Emotionele ontlading bij aankomst 
VN’ers 

 

 
De kop in de Volkskrant richt de aandacht op het politieke aspect dat aan terugkeer verbonden 

is: de militairen vertellen publiekelijk niets over hun ervaringen om de overige Dutchbatters 

niet onnodig in gevaar te brengen, van enige emotie is geen sprake. De koppen in Trouw en 

NRC Handelsblad halen juist de emoties bij gegijzelden en thuisfront naar voren, de kop in 

De Telegraaf refereert nadrukkelijk aan de ervaringen van de ex-gegijzelden en wekt 

tegelijkertijd de indruk dat het een hel geweest moet zijn: de verschrikkingen zijn van de 

gezichten af te lezen.  
‘Op de gezichten van de soldaten vielen de verschrikkingen die ze hadden meegemaakt af te 

lezen. Tijdens hun gevangenschap zijn zij vrijwel onophoudelijk door hun Servische bewakers 

gefilmd. Veel willen zij daarover niet kwijt. Het lot van de 309 achterblijvers ligt voor een 

deel in hun handen. Uit angst de Serviërs te schofferen houden ze hun mond dicht. Ook de 

bevelhebber der landstrijdkrachten is zeer terughoudend: “Het is verschrikkelijk geweest. 

Veel mannen hebben gedacht dat hun laatste uur was geslagen. We hebben de komende 

maanden onze handen vol aan geestelijke nazorg van deze mannen”.’ (‘Verschrikkingen van 

gezichten af te lezen’, De Telegraaf, 18 juli 1995).  

 

Verder besteden de kranten aandacht aan de nazorg. In alle kranten komt dipdoc (zoals 

soldaten hem volgens de Volkskrant noemen) Venhoven aan het woord. Hij vertelt dat de 75 

blauwhelmen in Zagreb een debriefing hebben gehad:  
‘We hebben ze groepsgewijs gesproken, steeds een man of zeven in de samenstelling zoals ze 

op de observatiepost of, wat betreft de medische mensen, op de gewondenopvang hebben 

samengewerkt. Anderhalf uur per ploeg chronologisch vertellen wat je ervaringen zijn.’  

 

De gegijzelden hebben zelf geen gruwelen ondergaan of gezien, ze zeggen door de Serven 

fair behandeld te zijn. In de gesprekken bleek dat bij sommige gegijzelden wel begrip of 

sympathie is gegroeid voor de Serven, zij voelden zich door hen beter behandeld dan door de 

Moslims. Sommige gegijzelde soldaten vonden de Moslims onbetrouwbaar. Venhoven voegt 

eraan toe dat een dergelijke reactie heel gebruikelijk is bij gegijzelden, het is een 

overlevingstactiek die bekend staat als het Stockholm-syndroom. Hij verwacht niet dat de 

militairen last zullen krijgen van een Srebrenica-syndroom, volgens hem hebben ze het 
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verblijf in Srebrenica, inclusief de gijzeling, goed doorstaan (‘VN’ers moeten zeggen hoe het 

voelde en rook’, de Volkskrant, 18 juli 1995; ‘Psycholoog: geen Srebrenica-syndroom’, 

Trouw, 18 juli 1995; ‘Groepssessie VN’ers voorkomt trauma’s’, De Telegraaf, 18 juli 1995; 

‘Psycholoog laat militairen praten’, NRC Handelsblad,18 juli 1995).  

 

Stellingname van enkele internationale actoren 

 Het internationale diplomatieke overleg over de situatie in Bosnië raakt in de berichtgeving 

wat op de achtergrond. In de Volkskrant en De Telegraaf komt het kort ter sprake in artikelen 

over de evacuatie van Zepa, NRC Handelsblad en Trouw besteden er aparte artikelen aan. Op 

vrijdag 21 juli zal in Londen een top over Bosnië gehouden worden. Daar zal ook het Franse 

plan om de verdediging van de enclave Goražde aanzienlijk te versterken en de 

aanvoerwegen naar Sarajevo met inzet van militaire middelen weer vrij te maken, besproken 

worden. In Trouw worden de posities van de leden van de Contactgroep op een rij gezet (box 

9.26). 

 
Box 9.26 Leden van de Contactgroep over militair ingrijpen in Bosnië 

Politieke actor Standpunt 
Frankrijk Wil een gezamenlijke militaire macht van Fransen, Britten, Duitsers en Amerikanen opzetten om 

de ‘veilige gebieden’ Goražde en Sarajevo uit handen van de Serven te houden. 
Groot-Brittannië 

 
Niet erg enthousiast over Franse plannen voor militaire actie. ‘Londen staat op de rem’, aldus een 
diplomaat. 

Verenigde Staten 
 

Bereid om materieel en uitrusting te leveren, maar niet om grondtroepen naar Bosnië te sturen.  

Rusland Tegen terugtrekking van UNPROFOR en tegen Franse voorstel voor militaire actie.  
Duitsland Is niet van plan zijn militaire aanwezigheid in voormalig Joegoslavië te versterken 

Bron: ‘Helikopters VS cruciaal’, Trouw, 18 juli 1995 
 

De positie van Amerika komt in een afzonderlijk artikel aan de orde. Volgens de 

correspondent in Washington is de kernvraag in de Amerikaanse politiek ‘hoe blijven we 

buiten de oorlog zonder een schuldcomplex te krijgen?’ Uitgangspunt van het Witte Huis is 

en blijft dat de VS niet meedoen aan de oorlog maar toch de Bosnische Moslims zo min 

mogelijk aan hun lot overlaten.  

Dat Amerika nu bereid lijkt te zijn transport- en gevechtshelikopters ter beschikking te stellen 

om de snelle interventiemacht te verplaatsen, is op zich in strijd met het beginsel dat Amerika 

niet met grondtroepen naar Bosnië gaat. Helikopters moeten nu eenmaal landen en vallen op 

dat moment onder de categorie grondtroepen. De concessie is bedoeld om een groter kwaad 

af te wenden, namelijk 25.000 manschappen leveren voor een evacuatiemacht om de VN-

vredesmacht een veilige aftocht te garanderen. In de binnenlandse politiek vormt het Bosnië-
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beleid steeds meer een twistpunt. De republikein Dole hamert er voortdurend op dat Clintons 

politiek ertoe zal leiden dat Amerika steeds meer betrokken raakt bij de oorlog. Het 

schrikbeeld ‘Vietnam’ doemt dan al snel op.  
‘Geleidelijk aan zal Amerika betrokken worden bij een guerillaoorlog in de bergen zonder dat 

een einde in zicht is. Het aantal slachtoffers onder de Amerikaanse militairen zal de publieke 

opinie in opstand doen komen’,  

zo luidt de kern van Doles redenering. Hij pleit voor opheffing van het wapenembargo om zo 

de Bosnische Moslims de kans te geven zichzelf te verdedigen. Volgens Clinton zal opheffing 

van het wapenembargo de oorlog juist doen escaleren met alle gevolgen van dien.  
‘Als Amerika eenzijdig het wapenembargo opheft, draagt het de volledige 

verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de Bosnische Moslims. Unpofor zal worden 

teruggetrokken en de oorlog zal escaleren. Amerika zal de Moslims van wapens en adviseurs 

moeten voorzien, en als dat niet voldoende is zal het, net als in Vietnam, ten slotte 

grondtroepen moeten sturen om ze van de ondergang te redden.’ (‘Amerikanen bang voor 

tweede Vietnam’, Trouw, 18 juli 1995; zie ook:  ‘Frankrijk krijgt bij Britten en Amerikanen 

nul op het rekest’, NRC Handelsblad, 18 juli 1995; ‘Bildt: hou op met retoriek over Bosnië’, 

NRC Handelsblad, 18 juli 1995). 

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Buiten de drie hoofdthema’s bevatten de kranten nog een aantal berichten die direct 

gerelateerd zijn aan ‘voormalig Joegoslavië’. De Volkskrant en Trouw berichten over een 

demonstratie van Bosniërs op het Malieveld in Den Haag tegen het veel te slappe Bosnië-

beleid van de internationale gemeenschap. De Volkskrant meldt verder dat Kroatische Serven 

een aanval uitgevoerd hebben op de Kroatische stad Osijek, Trouw dat de soldij voor de 

Oekraïense soldaten verdubbeld wordt (en en passant dat de NAVO helemaal geen 

luchtaanvallen op Zepa kan uitvoeren omdat de Oekraïense soldaten geen Engels spreken) en 

NRC Handelsblad bericht dat Nederland volgens de Vereniging Vluchtelingenwerk rekening 

moet houden met een grote toestroom van vluchtelingen uit Bosnië.  
 ‘Een prognose van de aantallen vluchtelingen kan de organisatie nog niet maken. “Maar als 

ook Goražde valt, hebben we al snel te maken met 100.000 mensen die niet allemaal in Tuzla 

kunnen worden opgevangen..” (…) De Bosnische vluchtelingen vormen al enkele jaren de 

grootste groep asielzoekers in Nederland.’ (‘Nederland moet voorbereid zijn op meer 

vluchtelingen’, NRC Handelsblad, 18 juli 1995).  
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9.5.3 De week na de val van Srebrenica: de berichtgeving op woensdag 19 juli 1995 

Zepa, Goražde en Srebrenica beheersen op woensdag 19 juli de voorpagina’s. De Bosnische 

Serven hebben de enclave Zepa opnieuw beschoten en weigeren toestemming te geven voor 

de evacuatie van de inwoners van Zepa. Verder hebben de Bosnische Serven de verdedigers 

van Goražde een ultimatum gesteld en verklaart minister Pronk de angst voor genocide bij de 

val van Srebrenica gerechtvaardigd te vinden (zie box 9.27).  

 
Box 9.27 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van woensdag 19 juli 
1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Reuter, AFP, AP/Sarajevo Serven laten Moslims niet uit Zepa gaan * 

 Reuter, AFP, AP/Londen Londen wil Frankrijk afbrengen van gevechtsrol 
Trouw AP, AFP, Reuter/Sarajevo Karadžić dreigt met geweld tegen buitenlandse troepen * 

 Onze verslaggever/Den Haag Amnesty mag met Artsen zonder Grenzen meeliften naar Tuzla 
De Telegraaf Frank van Vliet/Tuzla Nederlands bataljon moet vluchtelingen uit Zepa evacueren 
NRC Handelsblad Reuter, AFP, AP/Sarajevo Serven stellen Goražde ultimatum * 

 Politieke redactie/ 
Valkenburg 

Pronk vindt angst voor ‘genocide’ gerechtvaardigd 

* opening 
 
 

De voorpagina’s bevatten opnieuw de drie hoofdthema’s die al dagen achter elkaar het 

nieuws (over ex-Joegoslavië) domineren: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname Nederland, met als kernpunt optreden en positie Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  

 

De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde 

Rond de enclaves Zepa en Goražde wordt de situatie steeds dreigender. In Zepa hebben zowel 

de Moslim-strijders als de Bosnische Serven Oekraïense blauwhelmen gevangen genomen. 

Beide partijen gebruiken de blauwhelmen als drukmiddel in de richting van de NAVO: de 

Moslims dreigen de VN’ers als menselijk schild te gebruiken als de NAVO niet overgaat tot 

bombarderen, de Bosnische Serven dreigen de VN’ers te doden zodra de NAVO begint met 

bombarderen. Oekraïne pleit voor het evacueren van de blauwhelmen, die al hun wapens en 

uitrusting hebben moeten afstaan aan de Moslims (‘Serviërs laten Moslims uit Zepa niet 

gaan’, de Volkskrant, 19 juli 1995). De Bosnisch-Servische leider Karadžić dreigt de 

buitenlandse troepen die de bescherming van de enclave Goražde zouden moeten versterken, 

met geweld. Doelend op het Franse voorstel om met steun van Amerikaanse helikopters een 

deel van de snelle reactiemacht naar Goražde te sturen, verklaart hij ‘de helikopters en 
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vliegtuigen die het Moslim-leger beschermen te zullen neerschieten’. Terwijl de andere 

kranten het Nederlandse voorstel om de burgers van Zepa te evacueren als achterhaald 

beschouwen nu de enclave op het punt staat te vallen, zinspeelt De Telegraaf op de 

mogelijkheid dat een dergelijke evacuatie uitgevoerd zal worden door het Nederlandse (kop) 

dan wel Nederlands-Belgische (tekst) transportbataljon dat in Busovaca gelegerd is 

(‘Karadžić dreigt met geweld tegen buitenlandse troepen’, Trouw, 19 juli 1995; ‘Serven 

stellen Goražde ultimatum’, NRC Handelsblad, 19 juli 1995; ‘Nederlands bataljon moet 

vluchtelingen uit Zepa evacueren’, De Telegraaf, 19 juli 1995).  

 

Trouw herinnert eraan dat de Serven eerder in de oorlog geprobeerd hebben Zepa te 

veroveren. Het liep uit op een smadelijke nederlaag: bij gebrek aan wapens verdedigden de 

inwoners van Zepa zich door boomstammen en rotsblokken van de steile toegangswegen naar 

beneden te rollen toen de Serven naderden. ‘Er werden veel Serven gedood en het was een 

grote nederlaag voor hen. Zepa overleefde omdat er zulke ruige bergbewoners wonen’, aldus 

een Bosnische regeringsfunctionaris. Een woordvoerder van de VN laat weten dat de 

Servische troepen dit keer zo zwaar bewapend zijn dat ze moeilijk tegen te houden zijn door 

de naar schatting 500 à 1000 regeringssoldaten (‘Ooit wist Zepa de Serven met bomen en 

keien te verjagen’, Trouw, 19 juli 1995). Verder maakt deze krant nog melding van twee 

acties uit de hoek van geestelijke leiders. De Wereldraad roept patriarch Pavle, hoofd van de 

Servisch-orthodoxe kerk, op zijn geestelijk gezag bij de Bosnisch-Servische leiders aan te 

wenden om hen te bewegen de beschietingen van de enclave stop te zetten (‘Genève tot 

patriarch: help Zepa redden’, Trouw, 19 juli 1995). De hulpbisschop van Sarajevo, zo bericht 

de krant verder, heeft verklaard dat de val van Srebrenica en de spoedig te verwachten val van 

Zepa de relatie tussen Moslims en rooms-katholieken in Bosnië nadelig beïnvloedt. Moslims 

zien in de opmars van de Bosnische Serven en de val van de enclave(s) een ‘complot van de 

christelijke wereld.’ (‘Moslims zien in val Srebrenica complot christelijke wereld’, Trouw, 19 

juli 1995). 

 

De situatie in Bosnië: Srebrenica 

Vluchtelingen uit Srebrenica komen woensdag 19 juli in de berichtgeving nauwelijks aan het 

woord. De Volkskrant heeft nog een verhaal met persoonlijke getuigenissen over de vlucht 

van 4000 Moslim-mannen uit Srebrenica waarover de kranten gisteren al uitgebreid berichten 

(‘Niemand zal ooit weten wat wij doorstonden’, de Volkskrant, 19 juli 1995; vergelijk box 

9.24). Trouw meldt dat Amnesty met hulp van Artsen zonder Grenzen een team naar Tuzla 
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stuurt om onderzoek te doen naar schendingen van mensenrechten. Opmerkelijk, aldus het 

bericht, gezien de verschillen in positie van beide organisaties: Artsen zonder Grenzen stelt 

zich neutraal op en heeft nog medewerkers in onder meer Srebrenica zitten, Amnesty 

International is met een onderzoek naar vermeende wandaden van Bosnische Serven 

aanzienlijk minder neutraal (‘Amnesty mag met Artsen zonder Grenzen meeliften naar Tuzla, 

Trouw, 19 juli 1995). De Telegraaf komt met een verhaal vol kritiek van vluchtelingen op de 

VN. De strekking van de kritiek is samen te vatten in de woorden van een vluchtelinge: als de 

VN bij het instellen van de ‘veilige havens’ ‘onze mannen’ niet ontwapend had, hadden wij 

nu niet als vluchteling in Tuzla gezeten. De VN is bij geen van de partijen geliefd, ook niet 

bij de Bosniërs, de bevolkingsgroep die ze in de ‘veilige gebieden’ had willen beschermen, 

stelt de verslaggever vast. Humanitaire hulpverlening is een van de redenen waarom de VN 

zegt te willen blijven. Maar al die hulp – in Tuzla vechten de hulporganisaties om iedere 

centimeter – heeft niet kunnen verhinderen dat er sprake is van een volkerenmoord, aldus het 

artikel.  

‘“Als jullie niet helpen, laat het ons dan zelf uitvechten”, zegt de uit Srebrenica gevluchte 

soldaat Ibrahim vermoeid. Er is niemand, en zeker geen blauwhelm die hem dat uit het hoofd 

kan praten.’ (‘Vluchtelingen hebben de buik vol van VN, De Telegraaf, 19 juli 995). 

 

Nederland: optreden en positie van Dutchbat 

Net terug van een bezoek aan Tuzla, legt Kees Versteeg de directeur van Artsen zonder 

Grenzen, Jacques de Milliano, de vraag voor of Dutchbat na de val van Srebrenica alles 

gedaan heeft wat mogelijk was om de 25.000 vluchtelingen te beschermen. Zijn antwoord 

luidt: 

‘Na alles wat ik daar heb gehoord en gezien, zie ik geen aanleiding voor een onderzoek naar 

de houding van de Nederlandse blauwhelmen ter plekke. Maar alleen al om de 

geruchtenstroom tegen te gaan dat ze onvoldoende zouden hebben gedaan om de 

vluchtelingen te beschermen, zou het goed zijn als van het kabinet een volstrekt eenduidig 

verhaal komt over wat zich heeft afgespeeld in de verhouding tussen Serviërs, vluchtelingen 

en Nederlandse blauwhelmen.’ 

 

De Milliano pleit voor een onderzoek in de zin van ‘reconstructie van feiten’. 

‘Met deze feiten doelt De Milliano ondermeer op de aanhoudende stroom verhalen van 

vluchtelingen over verkrachtingen van vrouwen en executies van Moslim-mannen door 

Bosnische Serviërs in de nabijheid van Nederlandse militairen in de Moslim-enclave 

Srebrenica.’ 
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Volgens De Milliano zijn de verhalen van vluchtelingen te authentiek en te gedetailleerd om 

als indianenverhalen afgedaan te kunnen worden. Aan de andere kant is niet duidelijk wat in 

dergelijke verhalen de betekenis is van de uitdrukking ‘onder de ogen van Nederlandse 

blauwhelmen’: 

‘Ja, maar wat betekent dat: dat de blauwhelmen dat met eigen ogen hebben gezien, of dat ze 

alleen maar in de buurt waren, of nog iets anders? De rekkelijkheid van dit soort 

waarnemingen en uitspraken zou eerst onderzocht moeten worden, voordat een oordeel over 

het gedrag van de blauwhelmen kan worden geveld. Feit is wel dat de vluchtelingen die in 

Tuzla zijn aangekomen, vertellen dat veel van de wreedheden zich hebben voltroken in 

Potocari, waar ze verwacht hadden bescherming te vinden bij de Nederlandse blauwhelmen. 

Feit is ook dat de bescherming door de blauwhelmen van de bussen die Moslims uit het 

gebied moesten vervoeren, maar waaruit later door de Serviërs weer mensen zijn weggehaald, 

heel beperkt is geweest.’ 

 

De Milliano wijst er op dat de situatie van de vluchtelingen vanuit twee perspectieven 

bekeken kan worden: Voorhoeve die zegt ‘de Serven waren heer en meester, de VN’ers 

machteloos’ en de vluchtelingen die zeggen ‘de Nederlanders hebben ons onvoldoende 

beschemd’. Hij legt de schuld van de val van Srebrenica allereerst bij de VN die 
‘als systeem voor humanitaire bescherming hebben gefaald. Niet alleen de wreedheden door 

de Serviërs moeten worden onderzocht, maar ook welke beslissingen waar binnen de VN zijn 

genomen die ertoe hebben geleid dat de Nederlandse militairen in hun benarde situatie 

terechtkwamen. Wie heeft besloten pas in een heel laat stadium, in een te laat stadium twee 

luchtaanvallen door de NAVO te laten uitvoeren boven Srebrenica? Op dat soort vragen moet 

een antwoord komen.. (…) Onder genocide versta ik de destructie van een volk en dat is wat 

er op dit moment in Bosnië plaatsvindt. Wij gebruiken zulke termen om duidelijk te maken 

dat humanitaire hulp volstrekt faalt, als er geen afdoende militaire bescherming wordt 

geboden tegen een systematische en grove schending van mensenrechten, of dat nu in Bosnië 

is of in Rwanda.’ (‘Nederlandse hulp was te beperkt’, NRC Handelsblad 19 juli 1995).  

 

Niet alleen De Milliano, ook minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking is op bezoek 

geweest in Tuzla. Ze keren met hetzelfde toestel terug en geven beide een persconferentie. 

Minister Pronk verklaart dat in Srebrenica genocide is gepleegd. Zijn uitspraken zijn 

opmerkelijk: met het oog op de veiligheid van ruim 300 Dutchbatters in Srebrenica hebben de 

teruggekeerde militairen zwijgplicht en stellen de meest betrokken ministers zich 

terughoudend op.  
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‘We moeten ons niet voor de gek laten houden door mensen die zeggen dat nog niets in 

bevestigd: er zijn daar duizenden mensen vermoord.’ (‘Pronk: “Serviërs plegen genocide in 

Srebrenica’, de Volkskrant, 19 juli 1995; ‘De Hoop Scheffer valt Pronk aan over uitspraken’, 

De Telegraaf, 19 juli 1995).  

 

Trouw en NRC Handelsblad geven een iets afwijkende weergave van Pronks woorden die een 

wat genuanceerder beeld oplevert. Pronk, aldus deze kranten, vertelt over de grote angst voor 

de genocide die nu al jaren doorgaat. Over de verhalen van vluchtelingen over 

verkrachtingen, moorden en wreedheden die de VN niet kan beamen: 

‘Dat kun je niet zeggen als mensen dat soort verhalen vertellen. Het is nog niet bevestigd door 

de VN. Het is bevestigd door de mensen zelf.’ (‘Pronk: Ik trof wanhoop op de hoogste 

niveaus’, Trouw, 19 juli 1995; ‘Pronk vindt angst voor “genocide” gerechtvaardigd’, NRC 

Handelsblad,19 juli 1995).  

 

De Telegraaf en de Volkskrant melden ’s ochtends al dat De Hoop Scheffer, Tweede-

Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Buitenland, Pronks woorden ‘politiek niet te 

verdedigen vindt’ nu de Tweede Kamer een ‘radiostilte’ overeengekomen is om de levens van 

de 300 Dutchbatters in Srebrenica niet in gevaar te brengen. NRC Handelsblad voegt er ’s 

avonds reacties van VVD-kamerlid Blaauw en de ACOM, de CNV-bond voor militairen aan 

toe. VVD’er Blaauw zegt: 

‘Ik ben zeer ongelukkig met de uitspraken van minister Pronk. Je moet niet smijten met 

termen als genocide. Genocide stel je achteraf vast na een onderzoek. Op deze manier drijf je 

de Bosnische Serviërs in een hoek en daar bereik je niets mee.’ 

 

Stellingname van enkele internationale actoren 

In de berichtgeving speelt het internationale overleg nauwelijks een rol. Alleen de Volkskrant 

en NRC Handelsblad besteden er in een afzonderlijk artikel aandacht aan. De Volkskrant 

schetst op basis van berichten van de persbureaus Reuter, AFP en AP de Frans-Britse 

tegenstelling (‘Londen wil Frankrijk afbrengen van gevechtsrol’, de Volkskrant, 19 juli 1995). 

Verder legt de buitenlandredactie uit dat een eenzijdige opheffing van het wapenembargo 

onmogelijk is: zou de Amerikaanse Senaat daartoe besluiten, dan trekt de VN zich terug uit 

ex-Joegoslavië. Die terugtrekking is een zeer ingewikkelde en langdurige aangelegenheid, 

waarvoor de NAVO op papier plannen heeft klaar liggen. De aftocht zou begeleid moeten 

worden door een troepenmacht van 50.000 man, de helft te leveren door Amerika. Maar 

formeel kunnen de VS een door de VN ingesteld wapenembargo niet opheffen, en te 
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verwachten valt dat Rusland zich in de Veiligheidsraad krachtig teweer zal stellen tegen 

zowel de opheffing van het wapenembargo als de evacuatie van UNPROFOR. Kortom: aan 

de opheffing van het wapenembargo en de evacuatie van UNPROFOR zitten zo veel haken 

en ogen, dat het onwaarschijlijk is dat het zover komt (‘Wapenembargo Bosnië kan niet 

eenzijdig worden opgeheven’, de Volkskrant, 19 juli 1995).  

In NRC Handelsblad tenslotte verschijnt nog een artikel waarin gemeld wordt dat de VS 

pleiten voor afschaffing van de ‘dubbele sleutel’ bij luchtacties. Tot nu toe geldt de regel dat 

de NAVO alleen op verzoek van de VN luchtacties uitvoert boven Bosnië. De VS willen die 

regel afschaffen en de NAVO zelf laten beslissen over eventuele luchtacties (‘VS willen af 

van “dubbele sleutel” bij luchtacties’, NRC Handelsblad, 19 juli 1995).  

 

9.5.4 De week na de val Srebrenica: de berichtgeving op donderdag 20 juli 1995 

Ook op donderdag 20 juli worden het nieuws over ex-Joegoslavië en drie van de vier 

voorpagina’s gedomineerd door de situatie in Bosnië. Met name de ‘val’ van de enclave Zepa 

– in de Volkskrant en Trouw de opening – trekt de aandacht. In de artikelen zelf komt ook de 

situatie rond de enclave Goražde aan de orde. NRC Handelsblad opent ’s avonds met het 

bericht dat Dutchbat vertrekt uit Srebrenica (zie box 9.28).  

 
Box 9.28 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van donderdag 20 juli 
1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Reuter, AFP, AP/Pale Serven melden val van Zepa *  

 Correspondent Oscar Garschagen/ 
Washington 

Senatoren VS scharen zich achter opheffen 
wapenembargo 

Trouw AP, AFP, Reuter/Pale ‘Zepa is veroverd’ * 
 Parlementaire redactie/Den Haag Kok: Pronk ging boekje niet te buiten 
 Verslaggever Nicole Lucas/Tuzla ‘Weten dat hij dood is, is beter dan dit’ 

De Telegraaf Parijs Serven: Zepa is ingenomen 
 Verslaggever/Zagreb Konvooi op weg naar Dutchbat 

NRC 
Handelsblad 

Redacteur Coen van Zwol/ 
Busovača/Den Haag/Sarajevo 

Dutchbat weg uit enclave Srebrenica 

 Redacteur Ward op den Brouw/ 
Kastel Stari 

Nederlandse mariniers in Split willen ‘naar boven’ 

* opening 
 

De voorpagina’s bevatten opnieuw artikelen vallend onder de drie hoofdthema’s die al dagen 

lang het nieuws (over ex-Joegoslavië) domineren: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  
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De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde 

Op donderdag 20 juli berichten de drie ochtendkranten dat volgens Bosnisch-Servische 

leiders in Pale de Moslim-verdedigers van Zepa zich hebben overgegeven. Zowel de 

Bosnische regering als de VN ontkennen het bericht. Volgens een verklaring van de 

Bosnisch-Servische legerleiding zullen de inwoners van Zepa geëvacueerd worden naar de 

Moslim-stad Kladanj, de plaats waar ook de 25.000 vluchtelingen uit Srebrenica 

heengebracht zijn. De evacuatie, aldus de verklaring, zal donderdag 20 juli om 14.00 uur 

beginnen. Over het lot van de Oekraïense blauwhelmen bestaat onduidelijkheid, bekend is dat 

zowel de Moslims als de Bosnische Serven de afgelopen dagen een aantal blauwhelmen 

gevangen heeft genomen. Wat Goražde betreft melden de dagbladen weinig nieuws: Karadžić 

heeft de Moslim-strijders in de enclave opgeroepen om de wapens met onmiddellijke ingang 

neer te leggen en dreigt westerse eenheden die Goražde willen beschermen aan te vallen: 
‘Wie de kant van de Moslims kiest, moet zich realiseren dat hij in oorlog met de Serviërs 

raakt. We zullen ons, puur uit zelfverdediging, gedwongen zien de helikopters en vliegtuigen 

neer te schieten die het Bosnische regeringsleger beschermen’, aldus Karadžić. 

 

De Franse premier Juppé noemt het ultimatum van de Bosnische Serven ‘ontoelaatbaar en 

onaanvaardbaar’. Hij wil 1000 man van de snelle reactiemacht naar Goražde sturen en 

verklaart: 
‘Wij kunnen niet toestaan dat de scènes die wij in Srebrenica hebben gezien, zich herhalen’  

 (‘Serviërs melden val Zepa’, de Volkskrant, 20 juli 1995; ‘Zepa is veroverd’, Trouw, 20 juli 

1995; ‘Serviërs: enclave Zepa is ingenomen’, De Telegraaf; 20 juli 1995). 

 

NRC Handelsblad meldt ’s avonds dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of  

‘het civiele bestuur in Zepa een regeling heeft getroffen buiten het Bosnische regeringsleger 

om. Volgens de VN werd vanochtend in Zepa niet geschoten. Oekraïense soldaten van de VN 

in Zepa hebben vanochtend ontkend dat de Bosnische Serviërs deze enclave zouden hebben 

ingenomen. Zij ontkenden ook dat de Moslim-verdedigers uit Zepa vertrokken zouden zijn.’ 

(‘Dutchbat weg uit Srebrenica’, NRC Handelsblad, 20 juli 1995). 

 

Kortom: wat in de ochtendkranten op gezag van partij A als feit wordt gepresenteerd, blijkt in 

het avondblad op gezag van partij B hooguit een door partij A gewenst feit te zijn.  
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De situatie in Bosnië: Srebrenica 

Alleen Trouw bericht donderdag 20 juli opnieuw over de verschrikkingen waarover de 

vluchtelingen uit Srebrenica verhalen. Verslaggever Nicole Lucas spreekt in Tuzla met 

verschillende vluchtelingen, onder wie de 52-jarige Habib en de 20-jarige Alen die samen 

met zijn vader gevlucht is en onderweg verschrikkelijke dingen heeft gezien: 
‘“Mensen met doorgesneden kelen, doodgeschoten, jong, oud, alles door elkaar”. Zijn ogen 

schieten nerveus heen en weer en midden in een zin valt hij plotseling stil. “Het was 

verschrikkelijk”, zegt hij dan weer, “ik kan niet uitleggen hoe het was”. Wat hij van de 

Nederlanders vindt? “Nederlanders”, reageert hij ineens fel, “dat zijn slechte mensen. Ze 

hebben niets voor ons gedaan”. Maar Habib is het niet met hem eens. “Wat konden ze nou? 

Het is hun schuld niet. Het is die van Boutros Ghali, van de VN, die hebben ons gewoon in de 

steek gelaten, die hebben zoveel beloofd, maar niets gedaan”.’ (“Weten dat hij dood is, is 

beter dan dit”, Trouw, 20 juli 1995).  

 

Nederland: optreden en positie van Dutchbat 

Dutchbat is op tweeërlei wijze in het nieuws. Trouw, De Telegraaf, en NRC Handelsblad 

komen met berichten over de situatie van Dutchbat in Srebrenica en verder echoën de 

opmerkingen van minister Pronk over genocide in Srebrenica nog na. Trouw en De Telegraaf 

melden dat vanuit Zagreb een bevoorradingskonvooi van 30 vrachtwagens naar Potocari zal 

vertrekken, het kamp van Dutchbat. Het konvooi neemt vooral materieel mee dat nodig is 

voor de ontmanteling van het kamp. Het is nog steeds de bedoeling dat Dutchbat komend 

weekeinde zal terugkeren naar Nederland, al is nog onduidelijk hoe dat precies zal verlopen. 

(‘Bevoorradingskonvooi naar Dutchbat in ex-Moslimenclave’, Trouw, 20 juli 1995; ‘Konvooi 

op weg naar Dutchbat’, De Telegraaf, 20 juli 1995). NRC Handelsblad meldt ’s avonds dat de 

Bosnische Serven de 307 Nederlandse blauwhelmen die nog in Potocari verblijven, 

toestemming hebben gegeven om met medeneming van ‘zoveel mogelijk materieel, 

waaronder ook wapens, en hun lokale staf’, te vertrekken (‘Dutchbat weg uit enclave 

Srebrenica’, NRC Handelsblad, 20 juli 1995).  

 

In antwoord op vragen van CDA-kamerlid De Hoop Scheffer, heeft minister-president Kok 

laten weten dat naar zijn oordeel minister Pronk niet buiten zijn boekje is gegaan met zijn 

opmerking over genocide in Srebrenica. Alleen de kop in De Telegraaf (‘Tweede Kamer 

furieus over uitspraken Pronk’) wekt de indruk dat van een serieus politiek probleem sprake 

is, de andere kranten besteden er weinig aandacht aan. En wellicht belangrijker: de 
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bewoordingen waarin zijn aanzienlijk terughoudender dan de kop in De Telegraaf doet 

verwachten. Zo vermelden de Volkskrant en Trouw dat generaal Nicolai (de hoogste 

Nederlandse VN-officier in voormalig Joegoslavië) zich geen zorgen maakt over negatieve 

effecten op de veiligheid van de Nederlandse blauwhelmen, ‘Mladic stemt niet dagelijks af op 

Nova.’ (‘Kok steunt Pronk na kritiek genocide Serven in Bosnië’, de Volkskrant, 20 juli 1995; 

‘Kok: Pronk ging boekje niet te buiten’, Trouw, 20 juli 1995). De voorzitter van de CNV-

bond voor militairen is aanzienlijk minder gerust op de veiligheid van de Nederlandse 

blauwhelmen die nog in Srebrenica verblijven. Hij vindt dat Pronk met zijn opmerking 

onnodig risico’s’ heeft genomen (‘Een beter mandaat èn betere middelen’, Trouw, 20 juli 

1995).  

 

Stellingname van enkele internationale actoren 

‘Major probeert wat eenheid te brengen in Contactgroep’, kopt de Volkskrant boven een 

verhaal over het koortsachtige diplomatieke overleg over de situatie in Bosnië. Majors poging 

om binnen de Contactgroep overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk standpunt 

staat onder grote tijdsdruk: vrijdag 21 juli komt de Contactgroep in Londen bijeen en over een 

ding zijn de leden van de Contactgroep het wel eens: het is van groot belang met een 

gezamenlijke aanpak naar buiten te treden. Daar is nog geen sprake van. De standpunten (en 

daarmee de tegenstellingen) zijn bekend: 

• Frankijk ijvert voor zo snel mogelijk inzetten van de snelle reactiemacht ter bescherming van de 

enclave Goražde. (‘Fransen zoeken hulp voor behoud van Goražde’, De Telegraaf, 20 juli 1995;  

• ‘Frankrijk: nu actie voor Goražde’ (vervolg op: ‘Dutchbat weg uit Srebrenica’), NRC Handelsblad, 

20 juli 1995; ‘Druk overleg VS en Frankrijk’, Trouw, 20 juli 1995); 

• Frankrijk beschuldigt de Bosnische regering ervan de opbouw van de snelle reactiemacht tegen te 

werken, de Bosnische regering zou de VN-macht liever zo snel mogelijk zien vertrekken om zo de 

weg vrij te maken voor opheffing van het wapenembargo (‘Bosniërs werken tegen’,  

Trouw, 20 juli 1995); 

• de VS zijn niet bereid ten behoeve daarvan helikopters ter beschikking te stellen maar voelen wel 

voor het opvoeren van luchtacties en het mede in verband daarmee loslaten van de ‘dubbele 

sleutel’ zodat de NAVO kan besluiten of en welke luchtacties uitgevoerd worden (‘Druk overleg 

VS en Frankrijk’, Trouw, 20 juli 1995); 

• uit de VS klinkt steeds luider de roep om opheffing van het wapenembargo (‘Senatoren VS scharen 

zich achter opheffen wapembargo’, de Volkskrant, 20 juli 1995); 
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• Engeland acht opheffing van het embargo in combinatie met terugtrekking van de VN uit Bosnië 

‘catastrofaal voor de hele regio’ en neigt naar instemmen met grootscheepse luchtaanvallen om de 

Bosnisch-Servische opmars tot staan te brengen (‘Major probeert wat eenheid te brengen in 

Contactgroep’, de Volkskrant, 20 juli 1995; ‘Clinton vraagt Dole uitstel van stemming 

wapenembargo’, NRC Handelsblad, 20 juli 1995); 

• Rusland wil in ieder geval geen rol voor de NAVO in voormalig Joegoslavië en is zeer kritisch ten 

opzichte van elke vorm van militaire interventie in het gebied; het lijkt er op dat de status quo 

Rusland beter uitkomt dan de meest extreme alternatieven, te weten grootscheeps militair ingrijpen 

of algehele terugtrekking van de VN (‘Status quo komt Moskou het beste uit’,  

NRC Handelsblad, 20 juli 1995); 

• De VN is niet in staat (gebleken) de ‘veilige gebieden’ effectief te beschermen en zien 

luchtaanvallen niet als optie door het in gijzeling nemen van UNPROFOR-soldaten door de 

Serviërs (‘Clinton vraagt Dole om uitstel van stemming wapenembargo’, NRC Handelsblad, 20 juli 

1995; ‘VN verliezen hoop op behoud veilige gebieden’, de Volkskrant, 20 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Buiten de drie hoofdthema’s brengen de dagbladen nog enkele artikelen met nieuws dat direct 

verband houdt met de situatie in ex-Joegoslavië. De Volkskrant meldt dat de Krajina-Serven 

een aanval hebben ingezet op de Moslim-enclave Bihac, gelegen in het noordwesten van 

Bosnië. Bihac, aantal inwoners ongeveer 180.000, wordt beschermd door 1350 

lichtbewapende blauwhelmen uit Bangladesh. De Serven kregen overigens steun van milities 

van de Moslim-leider Abdic, die al geruime tijd in onmin leeft met de Bosnische regering 

(‘Krajina-Serven lanceren aanval op Bihac-enclave’, de Volkskrant, 20 juli 1995). Verder 

heeft de krant nog een bijdrage van correspondent Bart Rijs die in Tomislavgrad oefeningen 

bijwoont van het Franse Vreemdelingenlegioen, onderdeel van de snelle interventiemacht 

(‘Sneuvelen staat in ons contract’, de Volkskrant, 20 juli 1995). Trouw maakt melding van 

een oproep van het Vaticaan tot interventie ‘om de agressor te ontwapenen’. Verwijzend naar 

Srebrenica en Zepa heeft de Paus de laatste de ‘barbaarse daden’ in Bosnië herhaaldelijk 

veroordeeld. Met de oproep van vandaag komt het Vaticaan dichter dan ooit in de buurt van 

steun voor een militaire interventie (‘Vaticaan pleit voor ingrijpen in Bosnië om “agressor te 

ontwapenen”’, Trouw, 20 juli 1995). Verder een bericht dat bij de vereniging voor 

gezinshereniging veel verzoeken binnenkomen van Bosniërs in Nederland die herenigd willen 

worden met familie uit Srebrenica (‘Veel verzoeken om hereniging’, Trouw, 20 juli 1995). 

NRC Handelsblad ten slotte heeft een verhaal over de Nederlandse mariniers die in Split 
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wachten tot ze kunnen afreizen naar het noordoosten van Bosnië om daar als onderdeel van 

de snelle reactiemacht hun taken te gaan vervullen (‘Nederlandse mariniers in Split willen 

naar boven’, NRC Handelsblad, 20 juli 1995).  

 

9.5.5 De week na de val Srebrenica: de berichtgeving op vrijdag 21 juli 1995  

Zepa, Goražde en Srebrenica: op vrijdag 21 juli domineren ze het nieuws over ex-Joegoslavië 

op alle voorpagina’s. Zepa blijkt nog steeds niet gevallen te zijn, op de bijeenkomst van de 

Contactgroep in Londen zal een besluit genomen worden dat het lot van Goražde bepaalt en 

Dutchbat mag Srebrenica verlaten (zie box 9.29).  

 
Box 9.29 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van vrijdag 21 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Correspondent Oscar 

Garschagen/Washington 
VS bepleiten luchtacties tegen Serven * 

 Reuter, AFP, AP Gevechten rond enclave Zepa laaien weer op 
Bovenkop: Moslim-strijders weigeren zich over te geven 

 Verslaggever Hans Moleman/ 
Zagreb 

Driehonderd Dutchbat-militairen gaan vandaag weg uit 
Srebrenica 

Trouw Parlementsredactie/Den Haag Dutchbat mag naar huis * 
Onderkop: Akkoord tussen Mladic en UNPROFOR over     
aftocht uit ex-enclave Srebrenica 

 AP, AFP, Reuter/Sarajevo Nieuwe gevechten rond Zepa 
 Theo Koelé/Londen Militair ingrijpen onwaarschijnlijk 

De Telegraaf Onze verslaggevers/Londen Londen’ beslist over lot Goražde * 
NRC 
Handelsblad 

Onze correspondent/Londen Major wil Serven hard aanpakken * 

  Bovenkop: Dutchbat uit Srebrenica 
 Redacteur Harry Meijer/ 

Amersfoort 
Geen ooggetuige gruwelen 

* opening 

 

Trouw kiest voor de opening het akkoord tussen Mladic en UNPROFOR over de aftocht van 

Dutchbat, de andere kranten kiezen voor de bijeenkomst van de Contactgroep in Londen, 

overigens wel met koppen die verschillende accenten leggen. De negen artikelen op de 

voorpagina’s indiceren opnieuw de drie hoofdthema’s in het nieuws over ex-Joegoslavië:  

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  
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De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde 

De berichten over de situatie rond de enclave Zepa blijven verwarrend. Drie kranten (de 

Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad) melden dat rond de enclave nieuwe gevechten zijn 

uitgebroken nadat de Moslim-strijders en ook de Bosnische regering het ultimatum van de 

Bosnisch-Servische legeraanvoerder Mladic naast zich neer gelegd hadden. Mladic zou, aldus 

de berichten, woensdagavond met vertegenwoordigers van het civiele bestuur van Zepa een 

akkoord bereikt hebben over de evacuatie van de burgerinwoners van Zepa. Krachtens dat 

akkoord zouden de gewonden naar Sarajevo vervoerd worden, vrouwen, kinderen en 

bejaarden daarna naar Kladanj, de plaats waar ook de vluchtelingen uit Srebrenica 

heengebracht werden. Alle mannen tussen 18 en 55 jaar zouden worden vastgehouden om 

naderhand geruild te worden tegen Servische gevangenen. Met name de laatste voorwaarde 

bleek voor de Moslim-verdedigers van de stad onaanvaardbaar. De VN waarschuwde gisteren 

(donderdag 20 juli) bij voorbaat tegen de op handen zijnde etnische zuivering van Zepa 

(‘Gevechten rond enclave Zepa laaien weer op’, de Volkskrant, 21 juli 1995; ‘Nieuwe 

gevechten rond Zepa’, Trouw, 21 juli 1995; ‘Serven beschieten Zepa, vallen elders in Bosnië 

aan’, NRC Handelsblad, 21 juli 1995). Niet alleen de kop, ook het artikel in De Telegraaf 

geeft een afwijkende lezing. De kop luidt ‘Mladic dicteert zelf overgave van Zepa’. Het 

artikel gaat vergezeld van een foto van Mladic en enkele vertegenwoordigers van Zepa rond 

een tafel. In het onderschrift wordt Mladic aangeduid als de ‘Bosnisch-Servische 

overwinnaar’. Ook in het artikel wordt deze interpretatie gevolgd:  

‘De zegevierende generaal Mladic dicteerde in een gesprek met vertegenwoordigers van de 

enclave en Oekraïense blauwhelmen hoe hij de evacuatie wenste te laten verlopen. De 

Bosnisch-Servische televisie filmde hoe Mladic de Moslimvertegenwoordigers wijn en 

sigaretten aanbood en hoe overwinnaar en overwonnene toostten op de gemaakte afspraken. 

De Bosnische Serviërs wilden met hun film kennelijk aangeven dat etnische zuiveringen ook 

“netjes” kunnen verlopen en dat de gang van zaken in Zepa kan dienen als voorbeeld hoe het 

straks in Goražde kan.’ (‘Mladic dicteert zelf overgave van Zepa’, De Telegraaf, 21 juli 

1995).  

 

Wat Goražde betreft: die enclave komt alleen aan de orde in de context van de bijeenkomst 

van de Contactgroep in Londen, over de situatie ter plekke melden de dagbladen vrijdag 21 

juli niets.  

De verwarring rond Zepa komt ook naar voren in een reportage van Nicole Lucas vanuit 

Tuzla,  
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dat ‘zucht onder nieuwe stromen vluchtelingen’.  
‘Zepa is veilig en sterk genoeg om stand te houden. Dat Zepa gevallen zou zijn, is alleen maar 

Cetnik-propaganda’,  

aldus kapitein Avdic, voorlichter van het Tweede Corps van het Bosnische leger.  

 

‘Wij gaan ervan uit dat we zeer binnenkort de eerste vluchtelingen uit Zepa kunnen 

verwachten, dat is ons ook door de Bosnische regering gemeld’,  

aldus Margriet Prins, hoofd van de UNHCR in Tuzla (‘Tuzla zucht onder nieuwe stromen 

vluchtelingen’, Trouw, 21 juli 1995).  

 

Terzijde: het artikel van Lucas gaat vooral in op de opvang van de tienduizenden 

vluchtelingen in en rond Tuzla en op de bijzondere positie van Tuzla in Bosnië. Burgemeester 

Beslagic is een van de weinige burgemeesters in Bosnië die geen lid is van een 

nationalistische partij. Hij blijft volhouden dat in Tuzla verschillende bevolkingsgroepen in 

vrede naast elkaar moeten leven zoals zij altijd hebben gedaan, al zijn door de oorlog veel 

Serven en Kroaten weggetrokken. De situatie wordt door de toestroom van de vele 

vluchtelingen echter wel steeds meer gespannen. 

‘Beslagic weet het, maar benadrukt: “Wij zullen hier geen revanchisme toelaten, de 

mensenrechten van iedereen zijn gegarandeerd.” En vervolgens, met nauwelijks ingehouden 

woede. “Wij hoeven ons nergens voor te schamen, het is de internationale gemeenschap die 

ons al lang geleden heeft verraden. Die heeft niets voor het behoud van Bosnië gedaan. Die 

heeft geen stelling willen nemen tegen wat nu niet anders dan puur fascisme is te noemen.”’. 

(‘Tuzla zucht onder nieuwe stromen vluchtelingen’, Trouw, 21 juli 1995).  

 

De situatie in Bosnië: Srebrenica 

NRC Handelsblad komt opnieuw met berichten over gruwel- en wandaden van de Bosnische 

Serven na het onder de voet lopen van Srebrenica. Luitenant-kolonel Martens, 

plaatsvervangend hoofd van de afdeling individuele hulpverlening van de landmacht, zegt dat 

de 300 ‘in het algemeen’ geen getuige zijn geweest van gruweldaden: 
‘Ze hebben persoonlijk geen verkrachtingen of executies gezien, wèl is een beperkt aantal van 

hen geconfronteerd met de gevolgen van gewelddadigheden. Dode mensen met verwondingen 

en vluchtelingen die in paniek waren.’  

 

De verhalen over Nederlandse aanwezigheid bij de beweerde genocide door de Serven wil 

Martens niet bagatelliseren, maar nuanceren: 



 319 

‘De gruweldaden kunnen best gebeurd zijn, maar de Nederlanders hebben voor zover op dit 

moment bekend die niet met eigen ogen gezien. In zo’n benarde situatie ben je vaak de laatste 

die weet wat er aan de hand is. Als je ’s nachts het geluid van een licht kaliber wapen hoort, 

weet je niet of er op mensen of op dieren wordt geschoten.’ (‘Geen ooggetuige gruwelen’, 

NRC Handelsblad, 21 juli 1995). 

 

Behalve luitenant-kolonel Martens, laat de krant 13 vluchtelingen aan het woord over hun 

ervaringen na de val van Srebrenica. Het is een selectie uit de vele getuigenissen die 

journalisten vanaf vrijdag 14 juli uit de mond van vluchtelingen hebben opgetekend. Ze 

maken allemaal gewag van verkrachtingen en executies. Meestal hebben ze die niet met eigen 

ogen gezien. Ze vertellen dat vrouwen en meisjes werden meegenomen en de volgende 

morgen met doorgesneden keel teruggevonden zijn, dat mannen en jongens ’s avonds uit 

kamp Potocari werden afgevoerd en de volgende morgen dood werden aangetroffen, de 

handen op de rug gebonden (‘Wat zeiden de vluchtelingen?’, NRC Handelsblad, 21 juli 

1995).  

Twee redacteuren gaan in op de vragen rond wat precies gebeurd is bij de val van Srebrenica 

en vooral op de vraag wie te geloven: de vluchtelingen die getuigen van systematisch 

moorden en verkrachten in de voormalige enclave of de VN die weigere de verhalen officieel 

te bevestigen?  
 ‘De vluchtelingen getuigen van systematische moord en verkrachting in de door de Bosnische 

Serviërs belaagde enclaves, maar de VN weigeren officieel te bevestigen dat zich een 

genocide afspeelt. Wie heeft gelijk? (...) Zonder het stempel “officieel” verkeren de 

mensonterende verhalen van de vluchtelingen over moord, verminking en verkrachting in het 

schemergebied tussen gerucht en feit. Gedegen waarheidsvinding is in oorlogsgebied altijd 

een probleem. Ook over aantallen bestaat verwarring. Spreekt de Bosnische regering van 

8.000 vermisten en 1.500 doden, UNPROFOR in Zagreb zegt nog 15.000 vermisten te tellen. 

Een UNPROFOR-woordvoerder: “Ik heb geen idee waar die mensen zijn gebleven”.’  

 

Niet alleen om ‘technische’ redenen (betrouwbaarheid ooggetuigenverslagen, geruchten en 

feiten scheiden) is waarheidsvinding een probleem. Het belang van de waarnemers in het veld 

staat volledige openheid in de weg. Met name de VN (en ook de Nederlandse regering) staat 

voor een dilemma: 

‘Als het om de levens van mensen gaat, moet je voorzichtig zijn met informatie. Natuurlijk 

moet de wereld weten wat hier aan de hand is maar wilt u daar de levens van andere mensen 

voor op het spel zetten. Natuurlijk worden hier mensen vermoord. Maar we moeten nu de 
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levens redden van de VN-soldaten’, zo verwoordt een VN-woordvoerder het dilemma. 

(‘Genocide enclaves is taboe voor VN’, NRC Handelsblad, 21 juli 1995). 

 

Nederland: optreden en positie van Dutchbat 

De meeste aandacht gaat uit naar het vertrek van Dutchbat uit Srebrenica (zie box 9.30). 

  
Box 9.30 Dutchbat vertrekt uit Srebrenica: koppen in de dagbladen van vrijdag 21 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Verslaggever Hans 

Moleman/Zagreb 
Driehonderd Dutchbat-militairen gaan vandaag weg uit 
Srebrenica 

Trouw Parlementsredactie/Den Haag Dutchbat mag naar huis * 
Onderkop: Akkoord tussen Mladic en UNPROFOR over 
aftocht uit ex-enclave Srebrenica 

De Telegraaf Verslaggever/Amsterdam Blauwhelmen mogen vandaag huiswaarts 
Bovenkop: Maandag heldenwelkom op vliegbasis 
Soesterberg 

NRC 
Handelsblad 

Onze correspondent/Londen Major wil Serven hard aanpakken 
Bovenkop: Dutchbat uit Srebrenica 

 

 

Omvang en toonzetting van de berichten over de terugkeer van Dutchbat verschillen nogal. 

NRC Handelsblad volstaat met een korte en zakelijke mededeling dat de 307 Dutchbatters 

vanmiddag om 12.00 uur met medeneming van het meeste materieel en hun wapens via de 

kortste route uit Potocari vertrokken zijn naar de Servische grens. De Telegraaf stelt Dutchbat 

alvast een heldenwelkom op Soesterberg in het vooruitzicht en meldt verder dat minister 

Voorhoeve, luitenant-generaal Couzy, wellicht premier Kok, vijf Kamerleden, alsmede twee 

muziekkorpsen zondag naar Zagreb vliegen om Dutchbat te verwelkomen. De Volkskrant 

meldt zakelijk en wat uitgebreider dan NRC Handelsblad hoe de tocht van Potocari naar 

Zagreb gepland is. De krant meldt verder dat de eenheid zaterdag door een team van 

psychologen en maatschappelijk werkers van de landmacht gedebriefed zal worden: 
‘Een klein aantal van de ruim driehonderd soldaten heeft gruwelijke ervaringen opgedaan. Zo 

hebben sommige militairen bij Potocari lijken van vermoorde inwoners van Srebrenica 

gezien.  

Zondag geven overste Karremans, commandant van Dutchbat, en de bevelhebber der 

landstrijdkrachten generaal Couzy een persconferentie. Premier Kok en minister Voorhoeve 

komen naar Zagreb voor de ceremonie waarmee Dutchbat maandag afscheid neemt van de 

VN-missie in voormalig Joegoslavië.’ 
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Trouw ten slotte meldt dat Dutchbat om 12.00 zal vertrekken, dat zaterdag een ‘vrije’ dag is 

die voornamelijk besteed zal worden aan gesprekken met hulpverleners en dat Dutchbat 

maandag op Soesterberg zal aankomen. Verder voegt de krant eraan toe: 
‘De Nederlanders hebben steeds volgehouden dat zij pas wilden vertrekken als alle 

vastgenomen Dutchbatters zouden zijn vrijgelaten, alle vluchtelingen waren ondergebracht in 

het kamp Tuzla en zij toestemming kregen om hun materieel mee te nemen. Aan al die 

voorwaarden is nu voldaan.’  

 

De Telegraaf en Trouw berichten over kritiek van Artsen zonder Grenzen op het optreden van 

Dutchbat bij de val van Srebrenica. 

‘Als je je belofte van bescherming niet kunt waarmaken dan moet je dat eerlijk aangeven.(…) 

Ik twijfel niet aan de bedoelingen, maar ze hebben de vluchtelingen een vals gevoel van 

bescherming gegeven’,  

zo citeren beide kranten De Milliano, directeur van Artsen zonder Grenzen. Ook berichten 

beide kranten dat volgens Artsen zonder Grenzen lang niet op elke bus van Potocari naar 

Kladanj een Nederlandse blauwhelm meegereden is (‘De Milliano: Dutchbat kwam belofte 

onvoldoende na’, Trouw, 21 juli 1995; ‘Artsen zonder Grenzen haalt uit naar Dutchbat’, De 

Telegraaf, 21 juli 1995).  

De Nederlandse betrokkenheid bij de situatie in Bosnië staat verder centraal in berichten over 

het eventueel inzetten van de snelle reactiemacht ter verdediging van Goražde. De VVD-

fractie in de Tweede Kamer, zo berichten Trouw en De Telegraaf, zal niet akkoord gaan met 

het verdedigen van Goražde door Nederlandse militairen. Defensie-woordvoerder Blaauw: 

‘Die macht is nog helemaal niet op sterkte. De eenheden zijn nog niet op elkaar aangesloten. 

En bovendien, een deel van de Britse militairen van die macht zit nog thuis aan de thee, en 

vierduizend Fransen zitten nog thuis in de tuin aan de wijn en de kaas. Ik voel niks voor een 

wilde duik in het onbekende.’  

 

Kamerleden van PvdA, CDA en D66 laten weten Blaauws uitspraken voorbarig te vinden 

(‘Dutchbat mag naar huis’, Trouw, 21 juli 1995; ‘Kamer verdeeld over verdediging Goražde 

door onze militairen’, De Telegraaf, 21 juli 1995) 

 

Stellingname van enkele internationale actoren 

De ochtendkranten schetsen de posities die de leden van de Contactgroep vandaag op de 

bijeenkomst in Londen zullen innemen en verdedigen. De Volkskrant legt het accent op de 

positie van de VS: dat land pleit al een tijdje voor zware luchtaanvallen op de Bosnische 
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Serven en het loslaten van de ‘dubbele sleutel.’ (‘VS bepleiten luchtacties tegen Servië’, de 

Volkskrant, 21 juli 1995). Trouw wijdt twee voorbeschouwingen aan de Londense conferentie 

en geeft in een apart kader een overzicht van alle partijen die aan het overleg deelnemen 

(behalve de leden van de Contactgroep ook vertegenwoordigers van de VN, de EU, de 

NAVO en commandanten van de VN-blauwhelmen in ex-Joegoslavië en in Bosnië). In de 

‘eerste’ voorbeschouwing stelt Theo Koelé de vraag of alle overleg van de afgelopen dagen 

een nieuwe internationale Bosnië-strategie zal opleveren of gewoon meer van hetzelfde: 

NAVO-luchtaanvallen, althans de dreiging ervan. Hij geeft een overzicht van de standpunten 

en overwegingen van de belangrijkste actoren en concludeert dat onenigheid tussen de 

belangrijkste betrokkenen hard militair ingrijpen in de weg staat (‘Militair ingrijpen 

onwaarschijnlijk’, Trouw, 21 juli 1995). In de ‘tweede’ voorbeschouwing gaat Frans Dijkstra 

in op de Russische positie waar volgens hem een sterke pro-Servische lobby op gang is 

gekomen. De Russische steun voor de Serven is echter vooral gebaseerd op het verlangen om 

de politieke macht van weleer vast te houden, zo schrijft Dijkstra. 

‘Als ze nog ergens op de wereld een supermacht lijken, dan is het op de Balkan. Zolang 

iedereen gelooft dat er zoiets als “Slavische solidariteit” bestaat, houdt Rusland zijn 

vermeende invloed.’ 

(‘Pro-Servische lobby sterk in Russisch parlement’, Trouw, 21 juli 1995).  

 

‘Londen’ beslist over lot Goražde aldus de opening van De Telegraaf deze vrijdag, in de 

bovenkop de vraag opwerpend:  ‘Waar trekt Westen streep voor Serven?’ 

‘Er is nu nog één “veilig Moslimgebied” in Oost-Bosnië, Goražde. Daar willen de Fransen 

een streep trekken. Dat mag niet door Mladic en zijn Bosnisch-Servische troepen worden 

veroverd. De Fransen hebben daar militair alles voor over, mits de Amerikanen meewerken. 

De Amerikanen zijn er nog niet uit. De Russen willen alleen maar een diplomatieke oplossing 

en zitten daarmee op één lijn met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros 

Ghali.’  

 

De krant sluit af met de oproep van EU-commissaris Hans van den Broek. In Nova heeft hij 

gepleit voor een harde opstelling jegens de Bosnische Serven.  

‘“Ons geduld is op”, aldus Van der Broek. “De wereld moet de Bosnische Serviërs nu 

eindelijk duidelijk maken dat zij moeten stoppen met hun agressie. Moeten wij tegen de 

Bosnische Serviërs zeggen: Ga uw gang maar in Goražde? Ga maar door met uw etnische 

zuiveringen en geweld? Moet de wereld capituleren voor agressie?.”’ (De Telegraaf, 21 juli 

1995).  
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NRC Handelsblad bericht ’s avonds dat de Engelse premier Major zich in zijn 

openingsspeech voorstander getoond heeft van een ‘zeer robuust’ optreden van de 

internationale gemeenschap in Goražde. Maar eensgezindheid is nog steeds niet bereikt, zo 

schrijft NRC Handelsblad die middag. 
‘Bij het begin van de conferentie bestonden onder de westerse bondgenoten nog steeds 

meningsverschillen over de te nemen maatregelen. De Amerikaanse minister van Defensie, 

William Perry, is voorstander van zware NAVO-luchtaanvallen om de Serviërs tot 

inschikkelijkheid te bewegen, zo mogelijk buiten de commandostructuur van de VN om. 

Frankrijk leek gisteren akkoord te gaan met een dergelijk plan, maar liet vanochtend via 

premier Juppé weten het nog te “willen bestuderen”. Tegelijkertijd houdt Frankrijk vast aan 

zijn plan om de VN-troepenmacht in Goražde en mogelijk ook in Sarajevo te versterken. Voor 

dergelijke versterkingen is echter de inzet van Amerikaanse helikopters onontbeerlijk. Binnen 

het Amerikaanse Congres bestaat daar grote weerstand tegen, omdat de 

volksvertegenwoordigers geen Amerikaanse betrokkenheid op de grond in Bosnië willen..’ 

(‘Major wil Serviërs hard aanpakken’, NRC Handelsblad, 21 juli 1995). 

 

9.5.6 De week na de val van Srebrenica: de berichtgeving op zaterdag 22 juli 1995 

De afloop van de bijeenkomst van de Contactgroep in Londen en de aftocht van Dutchbat uit 

Srebrenica beheersen ook zaterdag 22 juli de voorpagina’s en het nieuws over voormalig 

Joegoslavië. De bijeenkomst van de Contactgroep in Londen is in alle kranten de opening (zie 

box 9.31). De situatie rond de enclaves Zepa, Goražde en Srebrenica komt op de voorpagina’s 

niet aan de orde, op de binnenpagina’s wel.  

 
Box 9.31 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van zaterdag 22 juli 

1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Correspondent Henk Strabbing/ 

Londen 
Crisisberaad: harde actie bij aanvallen op Goražde * 

 ANP, AFP/Zagreb Dutchbat opgehouden aan Servisch-Kroatische grens 
 ANP, Reuter/Den Haag Nederlandse VN’er door Moslims gegijzeld 

Trouw Theo Koelé/Londen Westen dreigt met luchtaanvallen 
 Verslaggevers/Londen, Zagreb, 

Den Haag 
Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij Srebrenica 

 Reuter, ANP/Zagreb Bosnische leger houdt Nederlandse militaire VN-waarnemer 
vast 

De Telegraaf Henri van der Zee/Loden VN houden stand in Goražde 
Bovenkoppen: Westen wil Serven bombarderen Voorhoeve 
onthult massaslachting 

 Frank van Vliet/Zagreb Dutchbat vast op weg naar vrijheid 
 Verslaggever/Zagreb Nederlandse VN-waarnemer door Moslims gegijzeld 
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NRC 
Handelsblad 

Correspondenten Wim 
Brummelman & Dick 
Wittenberg/Londen 

Westen dreigt maar besluit niet tot actie 
Bovenkop: Russen blokkeren Bosnië-beraad 

 Redacteur Ward op den Brouw Dutchbat heeft amper gruwelen gezien 
 
 

Het hele beeld overziende, zijn de drie hoofdthema’s in het nieuws over ex-Joegoslavië 

onveranderd gebleven: 

• de situatie in Bosnië (vluchtelingen uit Srebrenica, situatie rond andere enclaves); 

• politieke stellingname van Nederland, met als kernpunt optreden en positie van Dutchbat; 

• politieke stellingname van de belangrijkste internationale actoren.  

 

De situatie in Bosnië: Zepa en Goražde 

Over de situatie rond de enclaves Zepa en Goražde berichten de dagbladen zaterdag 22 juli 

maar spaarzaam. In de vaste rubriek Voorheen Joegoslavië – een overzicht op hoofdlijnen 

van het nieuws over Joegoslavië in de afgelopen week – schrijft Trouw: 

‘Een week geleden leek het lot van de “veilige haven” Zepa al bezegeld. Maar gisteren was de 

lang voorspelde val van Zepa nog geen feit. Zepa herbergt zo’n 17.000 Moslims. Ze genieten 

de bescherming van 79 Oekraïense VN-soldaten – van wie de helft dronken, luidt de 

standaardgrap. De inwoners weten dat de Oekraïners hen moeilijk minder bescherming 

kunnen bieden dan hun Nederlandse collega’s in Srebrenica, maar ze hebben evenmin hoop 

dat ze het er beter van zullen afbrengen.’ (‘Voorheen Joegoslavië, week 29’, Trouw, 22 juli 

1995).  

 

De Telegraaf bericht dat de strijd om de enclave Zepa opnieuw is opgelaaid (vrijdag 21 juli 

meldde de krant dat generaal Mladic de overgave van Zepa zelf dicteerde). De beschietingen 

zijn hervat nadat de Bosnische regering en de Bosnische Serven het niet eens konden worden 

over de uitwisseling van gevangenen. De Bosnische regering, aldus de krant, beschuldigde de 

Bosnische Serven ervan een te laag aantal gevangenen op te geven voor een eventuele 

gevangenenruil (‘Hernieuwde strijd om Zepa’, De Telegraaf, 22 juli 1995).  

 

Over de situatie rond Zepa weet NRC Handelsblad te melden dat de Bosnische Serven nog 

steeds weigeren toestemming te geven voor de evacuatie van gewonden. Deze krant bericht 

verder dat de enclave Goražde opnieuw beschoten wordt en inmiddels ook kampt met een 

ernstig voedseltekort (‘Regering Bosnië verwerpt besluit van conferentie’, NRC Handelsblad, 
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22 juli 1995)/ ‘Goražde’ wordt verder vooral ter sprake gebracht in de berichtgeving over de 

bijeenkomst van de Contactgroep in Londen.  

 

De situatie in Bosnië: Srebrenica 

de Volkskrant en Trouw melden beide dat de Bosnische Serven bij Bratunac 4000 Moslims 

zouden hebben geëxecuteerd. Het bericht is afkomstig van de Britse krant The Independent 

die zich baseert op getuigenissen van Servische inwoners van Bratunac. Het zou een 

wraakactie van de kant van de (Bosnische) Serven zijn tegen de Moslims zijn. In het begin 

van de oorlog hebben de Moslim-soldaten uit Srebrenica veel kwaad bloed gezet toen ze door 

de linies heen braken en veel Servische burgers zouden hebben gedood, aldus het bericht 

(‘Serviërs getuigen van slachtpartij Moslim-mannen nabij Bratunac’, de Volkskrant, 22 juli 

1995; ‘Servische burgers melden executie van 4000 Moslims’, Trouw, 22 juli 1995).  

 

De situatie in Bosnië: overig nieuws 

Verder maken de dagbladen nog melding van de gijzeling van een Nederlandse VN’er in 

Centraal Bosnië, van de sluiting van het vluchtelingenkamp op het vliegveld van Tuzla en van 

vijandelijkheden in en rond twee andere veilige gebieden, te weten Bihac en Sarajevo. De 

VN-waarnemer is in de omgeving van Sarajevo door Bosnische troepen om onbekende 

redenen gevangengenomen (‘Nederlandse VN-waarnemer door Moslims gegijzeld’, De 

Telegraaf, 22 juli 1995; ‘Bosnische leger houdt Nederlandse militaire VN-waarnemer vast’, 

Trouw, 22 juli 1995). De Bosnische regering heeft plotseling en naar verluid om 

veiligheidsredenen besloten de vluchtelingen die op het vliegveld van Tuzla verblijven, te 

evacueren. Het vliegveld zou binnen bereik van Servische artillerie liggen (‘Vluchtelingen 

vliegveld Tuzla overgeplaatst’, de Volkskrant, 22 juli 1995; ‘Regering Bosnië verwerpt 

besluit van conferentie’, NRC Handelsblad, 22 juli 1995). Bij granaatbeschietingen zijn in de 

Bosnische hoofdstad Sarajevo en in de enclave Bihac ten minste negen doden gevallen, meldt 

Trouw. Volgens de Bosnische premier Silajdzic zouden de Kroatische Serven uit zijn op de 

verovering van de Moslim-enclave Bihac (‘Negen doden door granaten op Bihac en 

Sarajevo’, Trouw, 22 juli 1995). 

 

Nederland: optreden en positie van Dutchbat 

De terugkeer van Dutchbat en het optreden van Dutchbat in Srebrenica komt in tien artikelen 

aan de orde. De helft daarvan komt op naam van De Telegraaf, die opmerkelijk veel 

belangstelling toont voor de lotgevallen van de blauwhelmen (zie box 9.32). 
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In de artikelen waarin over Dutchbat geschreven wordt, komen vier onderwerpen in twee of 

meer kranten terug: 

• de tocht van Dutchbat van Potocari naar ‘veilig gebied’;  

• de vraag of de militairen getuige zijn geweest van gruweldaden bij de val van Srebrenica; 

• de uitlatingen van minister Voorhoeve over genocide gepleegd door de Bosnische Serviërs bij de 

val van Srebrenica; 

• kritiek op het optreden van Dutchbat bij de val van Srebrenica. 
 

Box 9.32 Terugkeer en optreden van Dutchbat: koppen in de dagbladen van zaterdag 22 juli 1995  

 Bron Kop 
de Volkskrant ANP, AFP/Zagreb Dutchbat opgehouden aan Servisch-Kroatische grens 
Trouw Verslaggevers/Londen, Zagreb, 

Den Haag 
Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij Srebrenica 

 Verslaggever/Amsterdam Dutchbat deed ’t goed 
Onderkop: Verwijten De Milliano gebaseerd op drijfzand 

De Telegraaf Henri van der Zee/Londen VN houdt stand in Goražde 
Bovenkoppen: Westen wil Serven bombarderen 
Voorhoeve onthult massaslachting 

 Frank van Vliet/Zagreb Dutchbat vast op weg naar vrijheid 
 Den Haag Mensen in Nood: kritiek op Dutchbat onterecht 
 Charles Sanders/Lipovac De laatste dagen waren afschuwelijk 

Tussenkop: Vrijgelaten blauwhelmen wacht feestelijk 
onthaal op basis Zagreb 

 Angelo Vergeer/Helmond De kracht van een blauwhelm-weduwe 
NRC 
Handelsblad 

Redacteur Ward op den Brouw Dutchbat heeft amper gruwelen gezien 

 Correspondenten/Londen Voorhoeve: Serven schuldig aan genocide 
 
 

Dutchbat op weg naar vrijheid 

Alle kranten doen verslag van de tocht van Dutchbat. De details verschillen, de hoofdlijnen 

niet. Onduidelijkheid is er onder meer over de omvang het konvooi (telt het konvooi 161 of 

220 voertuigen?) het aantal Moslim-mannen dat meereist met Dutchbat (heeft Dutchbat 26 of 

28  

Moslim-mannen die voor de VN gewerkt hebben meegenomen of is het meenemen van deze 

mannen het vermelden helemaal niet waard?) en lengte en achtergrond van het oponthoud aan 

de grens met Kroatië (is het konvooi opgehouden aan de grens met Kroatië en zo ja hoe lang 

duurde dat oponthoud en was het uitsluitende vanwege bureaucratische complicaties of vooral 

om de aanwezigheid van een aantal Moslim-mannen?) (‘Dutchbat opgehouden aan Servisch-

Kroatische grens’, de Volkskrant, 22 juli 1995; ‘Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij 
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Srebrenica’, Trouw, 22 juli 1995; ‘Dutchbat vast op weg naar vrijheid’, De Telegraaf, 22 juli 

1995; ‘Dutchbat heeft amper gruwelen gezien’, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  
  
Gruweldaden  

De Telegraaf en NRC Handelsblad hebben een verslaggever naar Lipovac gestuurd, een 

plaats op de grens van Servië en Kroatië. Beide verslaggevers spreken enkele leden van 

Dutchbat, onder meer over de vraag of zij getuige zijn geweest van gruweldaden.  
‘De militairen die wij spreken, zeggen niets gezien te hebben van genocide of wreedheden. 

Opperwachtmeester Rave: “Wij zijn door de Serviërs goed behandeld, persoonlijk ben ik 

nooit bang geweest. Wel bezorgd, over de vluchtelingen”. Overste Karremans: “Als die 

dingen zijn gebeurd, waren wij er geen getuige van”.’ (‘De laatste dagen waren afschuwelijk’, 

De Telegraaf, 22 juli 1995). 
 

‘“Er is beweerd dat er dode vluchtelingen langs de weg tussen Srebrenica en Potocari lagen. 

Maar wij hebben ze niet gezien”, zegt opperwachtmeester E. Rave. Terwijl op hetzelfde 

moment in Londen de ministers van de internationale Contactgroep vergaderen over onder 

meer de gruweldaden die de Serviërs in de Moslim-enclave zouden hebben begaan, zijn de 

militairen die aan de slagboom verschijnen minder negatief over de wijze waarop de 

Bosnische Serviërs de vluchtelingen uit Srebrenica hebben behandeld – ook op het moment 

dat er geen camera’s waren. “Daar wil ik geen kwaad woord over horen”, aldus kolonel H. 

Hegge, chirurg van het bataljon. Kolonel Hegge meent dat “een groot deel” van de verhalen 

van Moslim-vluchtelingen “schromelijk overdreven is. Je moet er ook rekening mee houden 

dat de mensen in Srebrenica drie en een half jaar door de plaatselijke maffia zijn onderdrukt. 

Velen zijn blij dat ze daar nu weg zijn.” (‘Dutchbat heeft amper gruwelen gezien’, NRC 

Handelsblad, 22 juli 1995). 

 

Voorhoeve: oorlogsmisdaden en genocide bij Srebrenica 

Alle kranten maken melding van Voorhoeves uitspraken over oorlogsmisdaden en genocide. 

Maar de omvang van en context waarin Voorhoeves uitlatingen weergegeven worden, loopt 

nogal uiteen. Trouw maakt er prominent voorpaginanieuws van. Ogenblikkelijk nadat de 306 

Nederlandse blauwhelmen de grens tussen Bosnië en Servië gepasseerd waren, hield minister 

Voorhoeve zich niet langer aan de radiostilte die het kabinet zichzelf met het oog op de 

veiligheid van de blauwhelmen opgelegd had, zo benadrukt de krant. 
‘Hij zei dat de militairen getuige zijn geweest van moordpartijen en schuwde het woord 

genocide niet. Het is duidelijk, zei de minister, dat er bij en na de inname van Srebrenica 

oorlogsmisdaden zijn begaan. Hij drong aan op een “grondig onderzoek naar de 
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gruwelijkheden” opdat de schuldigen vervolgd kunnen worden door het speciale 

oorlogstribunaal in Den Haag. Alle blauwhelmen zullen zorgvuldig worden ondervraagd en 

hun verslagen zullen worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal, zei de minister. (...) 

Hij is het met zijn collega Pronk eens dat de Bosnische Serviërs zich schuldig hebben gemaakt 

aan genocide. (...) “Ik heb drie jaar geleden al gesproken over volkerenmoord in ex-

Joegoslavië. Genocide is de vernietiging van groepen mensen. Dat is het patroon in Bosnië, en 

dat zagen we ook bij de verdrijving van Moslims uit Srebrenica.”’ (‘Voorhoeve: 

oorlogsmisdaden en genocide bij Srebrenica’, Trouw, 22 juli 1995).  

 

De Telegraaf refereert op de voorpagina in een bovenkop (‘Voorhoeve onthult 

massaslachting’) aan de uitspraken van minister Voorhoeve. Terzijde: ‘onthult’ is gelet op de 

talloze berichten uit voorgaande dagen op z’n zachtst gezegd een ongelukkig gekozen 

uitdrukking. In het artikel zelf gebruikt de krant een andere term. Daarin wordt gesteld dat de 

minister  

‘voor het eerst toegaf dat de Serviërs bij de verovering van Srebrenica “honderden zo niet 

duizenden” Moslim-slachtoffers hebben gemaakt. Volgens hem is er sprake van ernstige 

oorlogsmisdaden. Nu de 308 Nederlandse blauwhelmen veilig onderweg zijn naar Zagreb, 

vindt Voorhoeve het niet nodig langer te zwijgen. “Onze blauwhelmen hebben talloze lijken 

en vele schoten gehoord vlak nadat de Moslims waren afgevoerd”, aldus de minister’.  

 

De krant voegt er later nog twee dingen aan toe. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat 

minister Pronk eerder deze week de Serven al beschuldigde van genocide, maar ‘hij kreeg een 

tik op de vingers omdat hij voor zijn beurt sprak’. In de tweede plaats schrijft de krant dat 

volgens Voorhoeve alles wat de Nederlandse blauwhelmen hebben gezien, opgetekend zal 

worden en overhandigd aan het Joegoslavië-tribunaal (‘VN houdt stand in Goražde’, De 

Telegraaf, 22 juli 1995).  

 

In de Volkskrant zijn Voorhoeves uitspraken terug te vinden in het artikel over de tocht van 

Dutchbat naar veilig gebied.  
‘Minister Voorhoeve heeft vrijdag in het NOS-Journaal de Bosnische Serviërs van “ernstige 

oorlogsmisdaden” beschuldigd tijdens en na de val van de Moslim-enclave. Hij vreest dat er 

“honderden of zelfs duizenden” doden zijn gevallen. Voorhoeve deed zijn uitspraken kort na 

afloop van het crisisberaad over Bosnië in Londen. Eerder deze week beschuldigde minister 

Pronk de Serviërs al van “volkerenmoord.” (genocide). Toen bestond nog de vrees dat de 

uitspraken van Pronk het vertrek van de Nederlandse VN-militairen uit Srebrenica in gevaar 
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zouden brengen. Voorhoeve sprak vrijdag eveneens van genocide door de Serviërs.’ 

(‘Dutchbat opgehouden aan Servisch-Kroatische grens’, de Volkskrant, 22 juli 1995).  

 

In NRC Handelsblad zijn Voorhoeves uitspraken goed voor een kort artikel op een 

binnenpagina. De krant meldt dat alle blauwhelmen ondervraagd zullen worden:  

‘om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wandaden waarover de uit de enclave 

gedeporteerde Moslims hebben bericht. De getuigenissen zijn bedoeld voor het internationale 

tribunaal in Den Haag dat oorlogsmisdaden moet berechten. (...) Minister Pronk nam eerder 

deze week het woord genocide in de mond. Minister Voorhoeve zei gisteren dat hij dat woord 

drie jaar geleden al gebruikte om de wandaden van de Serviërs aan te duiden. “Wat er gebeurt 

is dat mensen groepsgewijs worden verdreven en vermoord. Dat is genocide.” (‘Voorhoeve: 

Serviërs schuldig aan genocide’, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

 

Kritiek op Dutchbat 

Trouw en De Telegraaf schrijven over de kritiek die de laatste dagen geuit is op het optreden 

van Dutchbat. In Trouw staat een verhaal waarin de kritiek van de directeur van Artsen 

zonder Grenzen, Jacques de Milliano, kort gememoreerd wordt, gevolgd door een reactie op 

die kritiek van Wil de Wolf, directeur van de hulporganisatie Mensen in Nood. De Milliano 

verwijt Dutchbat valse verwachtingen gewekt te hebben: 
‘Dutchbat-commandant Karremans wekte de indruk dat zijn manschappen burgers zouden 

begeleiden bij hun tocht naar Tuzla. Dat werd vrij stellig gemeld. Ik heb de indruk dat die 

stelligheid meer woorden dan praktijk is geweest.’  

 

De Wolf, net terug uit Tuzla, kwalificeert deze opmerkingen als ‘ongenuanceerd’: 

‘Hij vindt dat De Milliano Dutchbat in een kwaad daglicht stelt. “Karremans heeft ontiegelijk 

goed werk verricht. Hij had eerder weggekund, maar hij is gebleven. Dat vind ik een enorm 

moedige daad. Er zijn mensen op eigen houtje de bossen ingetrokken. Daar kon Dutchbat 

niets aan doen. Ik vind het dan een beetje flauw om te zeggen dat Nederlandse VN’ers hun 

taak niet goed hebben uitgevoerd”. Volgens De Wolf heeft De Milliano de klassieke fout 

gemaakt verhalen en getuigenissen uit de tweede en derde hand voor waar aan te nemen, 

zonder ze na te trekken. Ik heb in Rwanda ervaring op dit punt opgedaan. Getuigenissen 

worden verhalen van getuigenissen en verhalen van getuigenissen worden 

propagandaverhalen. Ik breng een verhaal pas naar buiten als ik het zelf van een ooggetuige 

heb gehoord en het bovendien bij een tweede partij heb gecheckt. Zo werken jullie 

journalisten toch ook? De Milliano is geen journalist, gaat z’n bronnen niet na. Het resultaat is 
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dat er in de eerste lezing een auto-ongeluk is gebeurd, en in de tweede lezing iemand is 

vermoord.’ 

 

De Wolf voegt eraan toe dat er ‘verschrikkelijke dingen’ zijn gebeurd na de val van 

Srebrenica en zegt ervan uit te gaan dat de Bosnische Serven gruwelijkheden begaan hebben. 

Hij pleit voor een ‘onafhankelijk onderzoek’, niet alleen naar wat zich in en om Srebrenica 

heeft afgespeeld, maar ook naar gebeurtenissen in andere delen van voormalig Joegoslavië: 
‘Nu worden de Bosnische Serviërs afgeschilderd als de bad guys en de Moslims als de good 

guys. Dat is te makkelijk. Er zijn ook berichten uit Slovenië waar Serviërs zijn mishandeld. En 

kijk ook eens naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd.’ 

  

De Milliano verwerpt de kritiek. Hij houdt vol dat de bescherming van Dutchbat heel beperkt 

is geweest en dat de vaak gedetailleerde verhalen van vluchtelingen elkaar kruisen, het zijn 

geen psychotische verhalen (‘Dutchbat deed ’t goed’, Trouw, 22 juli 1995).  

 

Ook De Telegraaf brengt het verhaal van De Wolf met op hoofdlijnen dezelfde strekking als 

in Trouw weergegeven. De kritiek van De Milliano op Dutchbat wordt zeer summier 

samengevat, het weerwoord van De Milliano ontbreekt (‘Mensen in Nood: kritiek op 

Dutchbat onterecht’, De Telegraaf, 22 juli 1995). Verder komt kritiek op Dutchbat nog ter 

sprake in het artikel over de tocht van Dutchbat van Potocari naar Zagreb.  

‘De kritiek van Moslims en Fransen dat Dutchbat met de staart tussen de benen zou zijn 

afgedropen, is ook tot de tot vandaag gegijzelde groep van 309 landgenoten doorgedrongen en 

bij de meesten doet dat toch veel pijn. Maar hun commandant, overste Ton Karremans, met 

een door de dramatische gebeurtenissen getekend gezicht, haalt zijn schouders op. De 

luitenant-kolonel: “Ach, die Fransen liggen altijd dwars. Ik weet wat mijn mannen gedaan 

hebben..”’ (‘De laatste dagen waren afschuwelijk’, De Telegraaf, 22 juli 1995).  
 

Stellingname van enkele internationale actoren 

De berichtgeving over internationale actoren is zaterdag 22 juli geheel geconcentreerd op de 

afloop van de bijeenkomst van de Contactgroep in Londen.  

‘Zware, omvangrijke bombardementen vormen het dreigement waarmee de internationale 

gemeenschap de Bosnische Serviërs onder druk zet om aanvallen op Moslim-gebied te staken. 

Dat is de uitkomst van het topberaad dat NAVO en VN gisteren in Londen hielden over wat er 

nu verder in Bosnië moet gebeuren.’  
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Zo vat De Telegraaf de belangrijkste uitkomst van de Londense conferentie samen (‘VN 

houdt stand in Goražde’, De Telegraaf, 22 juli 1995). De opzet is, zo blijkt uit het artikel, om 

rond Goražde een cirkel te trekken waarbinnen de Serven niet mogen komen. Houden ze zich 

daar niet aan, dan volgen luchtaanvallen. VN-commandanten ter plekke kunnen die aanvallen 

tegenhouden indien ze gevaar opleveren voor VN-soldaten.  

 

In de Volkskrant rept correspondent Strabbing eveneens van harde acties ingeval de Serven 

Goražde aanvallen. Hij wijst er verder op dat de leden van de Contactgroep geen 

overeenstemming konden bereiken over een slotcommuniqué met als gevolg dat iedereen zijn 

eigen persconferentie gaf. Strabbing doet verslag van de persconferentie van Van Mierlo. Hij 

had vijf punten gesignaleerd waarover de deelnemers het eens waren geworden:  
1. er is een unanieme conclusie dat UNPROFOR in Bosnië moet blijven; 

2. er wordt een zeer grote waarde gehecht aan het behoud van Goražde; 

3. het intrigerende, nieuwe element dat het luchtwapen gebruikt gaat worden wanneer de Bosnische 

Serviërs een nog te trekken lijn rond Goražde overschrijden; 

4. er gaat een extra Brits bataljon naar Sarajevo; 

5. als het wapenembargo tegen Bosnië wordt opgeheven, vertrekt UNPROFOR.(‘Crisisberaad: harde 

actie bij aanvallen op Goražde, de Volkskrant, 22 juli 1995).  

 

‘Westen dreigt maar besluit niet tot actie’’, zo kopt NRC Handelsblad boven het verslag van 

de conferentie in Londen. De correspondenten Brummelman en Wittenberg vatten de 

bijeenkomst kort samen: 

‘De Bosnische Serviërs moeten op zware en aanhoudende luchtbombardementen rekenen als 

ze het wagen na Srebrenica en Zepa ook het door de Verenigde Naties “beschermde gebied” 

Goražde aan te vallen. Met die waarschuwing is gisteren in Londen de internationale 

conferentie over Bosnië geëindigd. Rusland, een van de vijf leden van de internationale 

contactgroep voor Bosnië, weigerde echter om dat dreigement te onderschrijven.’ (‘Westen 

dreigt maar besluit niet tot actie’, NRC Handelsblad,22 juli 1995).  

 

Het bericht in Trouw heeft dezelfde strekking:  
‘Het Westen dreigt de Bosnische Serviërs met zware luchtaanvallen als ze proberen de 

Moslim-enclave Goražde te veroveren. Met veel pijn en moeite konden de VS en de Europese 

bondgenoten het gisteren in Londen eens worden over deze waarschuwing. Rusland keerde 

zich echter krachtig tegen elke vorm van militair ingrijpen. (...) De uitkomst van de Bosnië-

conferentie in Londen maakt al met al onzeker of er daadwerkelijk “intensieve” 



 332 

luchtaanvallen zullen worden uitgevoerd, zoals de Amerikanen bepleit hebben. Westerse 

topmilitairen en politici legden er na afloop de nadruk op dat de Russen géén veto hebben 

uitgesproken tegen luchtaanvallen. (...) Maar het Westen stoot de Russen niet graag voor het 

hoofd. De VS en Europa hechten groot belang aan het bondgenootschap met Rusland in de 

Contactgroep, die nog altijd probeert een vredesplan te slijten aan de partijen in ex-

Joegoslavië.’ (‘Westen dreigt met luchtaanvallen’, Trouw, 22 juli 1995).  

 

Overig nieuws over ex-Joegoslavië 

Trouw, De Telegraaf en NRC Handelsblad wijden alledrie een apart artikel aan de 

commandant van de Bosnische Serven, Ratko Mladic. Ze schilderen hem als ‘voor niets en 

niemand bang’.  

 ‘Mladic opponenten mogen hem een oorlogsmisdadiger en “de slachter van Bosnië” noemen, 

zelf ziet hij zich meer als een soort Napoleon, die moet meehelpen om het voormalige Groot-

Servië in al zijn nationalistische heerlijkheid te herstellen. (…) Voor niets en niemand bang, 

dat is zijn imago. Toen hij massaal waarnemers en militairen van de Verenigde Naties 

gijzelde, waarschuwde iemand hem dat hij een tijger zat te sarren. “Wat tijger”, snoof Mladic 

minachtend, “het beest heeft meer weg van een ouwe knol.”’ (‘Ratko Mladic, blijft voor niets 

en niemand bang’, Trouw, 22 juli 1995; ‘Mladic en de Londense top’, De Telegraaf, 22 juli 

1995; ‘Mladic’, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

De Telegraaf ten slotte heeft zaterdag 22 juli nog een reportage van Frank van Vliet over de 

enorme vernielingen en haat in Bosnië (‘Voor de Bosnische Serven is een man pas een man 

wanneer hij iemand de keel heeft doorgesneden. De dood door het mes staat hoger 

aangeschreven dan de “makkelijke” moord met een kogel’) en een paginagroot verhaal met 

de weduwe van een in Bosnië omgekomen blauwhelm. Zij vindt dat het Westen nu de tanden 

moet laat zien in Bosnië (‘De kracht van een blauwhelm-weduwe’, De Telegraaf, 22 juli 

1995).  

   

9.6 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in de week na de val van   

         Srebrenica 

 

Naast de nog steeds grote stroom berichten over de situatie in Bosnië zelf, met name rond de 

enclaves in Oost-Bosnië, over de Nederlandse betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Bosnië 

(positie en optreden van Dutchbat) en over het intensieve diplomatieke overleg over een 

passende reactie van de internationale gemeenschap na de val van Srebrenica, verschijnen er 
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in de dagbladen uiteraard ook achtergrondbeschouwingen, nieuwsanalyses en 

(hoofd)redactionele commentaren. 
 

Tabel 9.4 Analyses, achtergrondbeschouwingen en (hoofd)redactionele commentaren 

 (Hoofd)redactionele 
commentaren 

Achtergrond en 
nieuwsanalyses 

Totaal aantal 
artikelen 

de Volkskrant  3 12  54 
NRC Handelsblad   2  5  48 
Trouw  2  8  55 
De Telegraaf  4  2  46 
Totaal 11 28  203 

 

 

9.6.1 Nieuwsanalyses en achtergronden in de Volkskrant  

Op maandag 17 juli publiceert de Volkskrant vier artikelen met achtergronden en analyses 

van de situatie in Bosnië.  

• Herman Wigbold betoogt dat de VN en ook Nederland zich in de rol van collaborateur hebbenlaten 

dwingen; 

• Martin van den Heuvel reageert op de bijdrage van Norbert Both dd 14 juli en bestrijdt Boths 

kritiek op de Nederlandse regering; 

• Rob Droesen reageert op de bijdrage van Makken en Davids dd 9 juli en betoogt dat de juridische 

mogelijkheden van de VN voor luchtaanvallen beperkt zijn; 

• Kees Schuyt analyseert de verhouding tussen recht en macht en stelt dat rechtshandhaving altijd 

een realistische en een ideële component heeft. 

 

• ‘Het is verre van mij kritiek te willen leveren op het optreden van de Nederlandse militairen in 

voormalig Joegoslavië, die in uiterst moeilijke omstandigheden probeerden er nog wat van te 

maken’,  stelt Herman Wigbold. Maar, zo vraagt hij: 

‘Kan iemand mij het principiële verschil uitleggen tussen treinmachinisten – zo veelvuldig 

bekritiseerd in de afgelopen maanden – die onder druk van ontslag en arrestatie joden vervoerden 

naar Westerbork (...) en blauwhelmen die plaatsnemen op de Bosnisch-Servische vrachtwagens.(...) 

Of om het nog scherper te formuleren: wat is het verschil met de Nederlandse politieman die, niet 

wetende van gaskamers (...) joden ophaalde omdat hij dacht – soms, ook niet altijd – dat hij hen 

nog een menselijke aftocht kon geven en ze anders overgeleverd waren aan tierende en scheldende 

Duitsers of landwachters?’ 
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Niet de militairen in Srebrenica, maar de VN en de politiek verantwoordelijken in Nederland 

moeten die vraag beantwoorden. Immers: 

‘De positie van de militairen was een gevolg van de positie waarin de VN – en dus ook 

Nederland – zich heeft laten manoeuvreren door geen verschil te maken tussen agressoren en 

slachtoffers van agressoren.’ 

 

Niet om een schuldvraag te creeëren, maar uitsluitend met het oog op eventuele deelname aan 

toekomstige vredesoperaties moeten de ministers Voorhoeve en Van Mierlo de vraag 

beantwoorden of Nederland akkoord gegaan zou zijn met de VN-missie in Bosnië als het had 

geweten dat Nederlandse militairen in een dergelijke situatie zouden komen, aldus Wigbold. 

En wat de oorlog zelf betreft:  
‘De wereld dient de Bosnische Moslims te steunen door hen wapens te leveren. Niet omdat zij 

heiligen zijn – dat waren de Koeweiti’s ook niet – maar omdat zij het slachtoffer zijn van 

agressie. Op het ogenblik collaboreren de VN, ongewild maar toch, met de agressor. 

Nederland moet voor die rol bedanken..’ (Herman Wigbold, de Volkskrant, 17 juli 1995).  

 

Martin van den Heuvel, verbonden aan het instituut Clingendael, reageert diezelfde dag op 

het artikel van Norbert Both, gepubliceerd op 14 juli in de Volkskrant. Hij deelt Boths kritiek 

op de internationale gemeenschap die de VN wel allerlei opdrachten gaf, zoals het 

beschermen van veilige havens, maar de daarvoor benodigde middelen niet ter beschikking 

stelde. Both legt de schuld daarvoor bij de nationale regeringen, incluis de Nederlandse. Van 

den Heuvel is het met de kritiek op de Nederlandse regering niet eens: die heeft immers een 

aantal dingen in Bosnië beter willen doen maar kreeg daarin de grote mogendheden niet mee. 

Verder vindt Van den Heuvel Boths kritiek op de Bosnische militairen (ze wilden zich niet 

laten ontwapenen) niet terecht. De Bosniërs wisten als geen ander dat de VN met 

onvoldoende militairen en een mank mandaat geen effectieve bescherming kon bieden aan de 

veilige havens: 
  ‘Hoe kon je ooit van hen ontwapening verwachten zonder dat de VN deze gebieden echt 

verdedigden?.’ (Martin van den Heuvel, de Volkskrant, 17 juli 1995; zie ook: Bleich, de 

Volkskrant, 15 juli 1995).  

 

Rob Droesen reageert op het pleidooi van Makken en Davids (de Volkskrant, 9 juli 1995) om 

in Bosnië de strategie te wijzigen en over te gaan tot grootscheepse luchtacties. Hij betoogt 
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dat op grond van volkenrechtelijke argumenten de VN slechts zeer beperkte mogelijkheden 

heeft om het luchtwapen in te zetten (Rob Droesen, de Volkskrant, 17 juli 1995).  
 

Vaste columnist Kees Schuyt ten slotte buigt zich over de verhouding tussen recht en macht. 
‘De kwesties van leven en dood zijn afhankelijk van de verhouding tussen recht en macht. 

Recht zonder macht staat machteloos tegenover macht zonder recht. (...) Recht kan eenvoudig 

niet zonder macht, hoe zeer het die macht ook probeert te binden aan maat en regel. Recht 

gaat mateloosheid tegen en bestrijdt onrecht, maar kan dit nimmer zonder de bevoegdheid en 

dus de mogelijkheid om uiteindelijk geweld te gebruiken. (...) Rechtshandhaving en 

vredeshandhaving als een variant hiervan, heeft altijd een ideële en een realistische kant. De 

ideële component gaat zelfs terug tot het Romeinsrechtelijke begrip humanitas. (...) 

Humanitas als rechtsbeginsel probeert de deugd van mededogen van enkelen tot een plicht 

van allen te maken. (...) De wortels van de humanitaire hulpverlening zitten dus diep, het zijn 

de wortels van de beschaving. Deze beschaving is nu op de terugweg, omdat de “realistische” 

component van het recht uit het oog werd verloren. Niet de helm, maar het zwaard is een 

symbool van recht. Het zwaard van de zware bewapening of de sterke arm van de 

zelfverdediging.’ (Kees Schuyt, de Volkskrant, 17 juli 1995).  

 

Op dinsdag 18 juli reageert minister van Defensie Voorhoeve ogenblikkelijk op de betogen 

van Jan Willem Honig (de Volkskrant, 15 juli 1995) en Herman Wigbold (de Volkskrant, 17 

juli 1995).  

Hij acht het verwijt aan Dutchbat en aan Nederland als zou Srebrenica vrijwel zonder 

tegenstand opgegeven zijn, onterecht. Voorhoeve herinnert eraan dat anderhalf jaar geleden 

150 Canadese blauwhelmen vastzaten in de enclave: de bevolking weigerde hen te laten 

vetrekken, wetend dat het vertrek van de Canadezen de ondergang van de enclave betekende:  
‘Het kabinet Lubbers-III was bereid de Canadezen uit hun benarde positie te verlossen en hen 

door Nederlandse blauwhelmen te laten aflossen. Nederland aanvaardde op ethische gronden 

een tijdelijke rol (voor anderhalf jaar) in een militair onhoudbare enclave.’  

 

Voorhoeve is van oordeel dat de Nederlandse militairen de veertigduizend inwoners en 

vluchtelingen van Srebrenica de afgelopen anderhalf jaar ‘een menswaardig bestaan’ gegeven 

hebben. De enclave was omsingeld door Servische troepen met een indrukwekkende 

hoeveelheid zware wapens, de aanwezigheid van Dutchbat bood een zekere veiligheid. Tegen 

die achtergrond, aldus Voorhoeve, past grote bewondering voor de houding van de 

Nederlandse militairen. 
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‘Terwijl 30 Nederlandse militairen werden gegijzeld, werd luchtsteun aangevraagd. (...) De 

Serviërs dreigden na een derde actie de gevangen Nederlanders te vermoorden en de stad 

Srebrenica en Potocari met de grond gelijk te maken. Vele honderden, zo niet duizenden 

doden zouden zijn gevallen. Srebrenica zou even snel zijn gevallen, maar dan na een 

afgrijselijk bloedbad.’  

 

Over de rol van de Nederlandse soldaten bij de aftocht van de burgers, schrijft Voorhoeve:  
‘De commandant van Dutchbat, luitenant-kolonel Karremans, heeft juist geweigerd mee te 

werken aan de soort deportaties waarvan de heer Wigbold hem beschuldigt. Op elk konvooi 

met vluchtelingen zijn Nederlandse militairen meegestuurd om te kunnen vaststellen dat de 

mensen veilig werden afgeleverd. (...) Zij hebben alles gedaan dat menselijkerwijs mogelijk 

was en zelfs meer dan dat..’ (Voorhoeve, de Volkskrant, 18 juli 1995) 

 

Op woensdag 19 juli bevat de Volkskrant opnieuw vier achtergrondartikelen. Twee 

verschijnen op de Forum-pagina en zijn van de hand van externe deskundigen, twee zijn 

geschreven door eigen redacteuren en verschijnen op de nieuwspagina’s: 

• René Grémaux en Abe de Vries zetten vraagtekens bij de oproepen om partij te kiezen voor de 

Moslims; 

• Jacques Nederpelt betoogt dat links de slachtoffers van de Bosnische oorlog in de steek laat; 

• Redacteur Bert Lanting analyseert de positie van Rusland en de verhouding tussen Rusland en 

Servië; 

• Jonathan Steele, redacteur van The Guardian, gaat in op de politieke situatie in Servië, toegespitst 

op de positie van Milošević. 

 

Grémaux en De Vries, tot voor kort betrokken bij de opleiding van UNPROFOR-personeel 

zoals ze zelf vermelden, komen tot de conclusie dat het stoppen van de gevechten en niet het 

straffen van de ene en het bevoordelen van de andere partij, het hoofddoel van de 

internationale gemeenschap moet zijn.  
‘De dikwijls emotioneel getinte oproepen voor een hardere aanpak stoelen niet zelden op 

selectieve waarneming en dito verontwaardiging. Hierdoor wordt de compromisbereidheid 

van de betrokken partijen nog kleiner dan ze al was. Op bijna alle argumenten om partij te 

kiezen voor de Moslims valt wel het een en ander af te dingen’, 

schrijven Grémaux en De Vries. De eerste pijler onder de oproepen voor harder optreden is 

de stelling dat iedereen wel weet wie de aanvaller en wie het slachtoffer is. Grémaux en De 

Vries betogen dat het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië-Herzegovina door 
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Moslims en Kroaten weliswaar verwelkomd werd, maar door de Servische bevolking werd 

ervaren als een gedwongen afscheiding van Joegoslavië, waartegen ze gerechtigd waren in 

verzet te komen. Provocaties waren niet uitsluitend het voorrecht van de Serven, ook van 

Moslim-zijde is deze tactiek toegepast. Zij noemen als voorbeeld Bijeljina, de eerste stad in 

Bosnië die te maken kreeg met Servische terreur. De Servische militieleider Arkan kwam op 

verzoek van de lokale bevolking (inclusief de Moslims) naar Bijeljina, aldus Grémaux en De 

Vries, toen het Bosnische regeringsleger op het punt stond de stad af te sluiten. De Servische 

inwoners waren ervan overtuigd dat ze zonder het optreden van Arkan het geen van allen 

overleefd zouden hebben.  

De tweede pijler onder de oproepen voor een harder optreden is de veronderstelling dat 

uitsluitend de Bosnische Serven zich schuldig maken aan etnische zuiveringen, daarmee 

voorbijgaand aan het feit dat alle partijen als het hen zo uitkomt ongewenste minderheden 

mishandelen en verdrijven. Zij geven een aantal voorbeelden, deels ontleend aan VN-

rapporten, van het verdrijven van Serven uit bepaalde regio’s (Neretva-vallei, Mostar) en 

vervolgen hun betoog met:  
‘Hoewel dit natuurlijk weinig afbreuk doet aan het immense leed dat de bevolking treft, geeft 

het wel aan dat de verschillende partijen ieder voor zich hun eigen slachtofferrol koesteren en 

politieke munt proberen te slaan uit het opvoeren van de aantallen. (...) Hèt voorbeeld voor de 

media van Servische terreur is natuurlijk Sarajevo. De Bosnische Serviërs zouden Sarajevo 

omsingeld houden om de Moslim-inwoners te terroriseren, maar de al drie jaar bestaande 

verdeling van de hoofdstad in een Moslim-Kroatisch en een Servisch deel wordt 

doodgezwegen. Het lijden van de bevolking in het Servische deel van Sarajevo doet 

nauwelijks onder voor het deel waarover de Bosnische regering de scepter zwaait.’  

 

Volgens Grémaux en De Vries wordt Sarajevo behalve door Serven ook door Moslim-troepen 

omsingeld om te voorkomen dat de bevolking massaal de wijk neemt naar veiliger oorden. 

Grémaux en De Vries beschuldigen Izetbegović en de zijnen ervan de eigen bevolking op te 

offeren aan politieke doeleinden, te weten het verwerven van steun in de westerse publieke 

opinie. 

‘Het door de media breed uitgemeten lijden van onschuldige burgers is, cynisch genoeg, van 

onschatbare waarde voor het bewind van Izetbegović, dat zich daarmee verzekert van veel 

buitenlandse sympathie. (...) Hardnekkige berichten als zouden Moslim-autoriteiten “hun” 

burgers opofferen om de westerse publieke opinie te beïnvloeden, zijn zeker geen perfide 

Servische leugen.’ (Grémaux en De Vries, de Volkskrant, 19 juli 1995).  
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Jacques van Nederpelt, docent internationale economische betrekkingen aan de Hogeschool 

van Utrecht en bestuurslid van GroenLinks in Rotterdam, vraagt zich af wat linkse mensen 

aanmoeten met de huidige wereld, conflictueuzer dan ooit: 
‘Die kan niet meer worden verklaard vanuit de vertrouwde ideologische kaders. Terwijl het 

nog in het vorige decennium zelden moeite kostte om de good guys te onderscheiden van de 

bad guys waar ook ter wereld, weten velen nu geen partij te kiezen in het barbaarse conflict, 

nota bene aan de rand van West-Europa.’ 

 

Wie in zijn ogen de bad guys zijn is glashelder: 

‘De massale verkrachting, foltering en afslachting van Bosnische vrouwen in de winter van 

1992/93 waren, zoals de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy in HP/DeTijd aangaf, het gevolg 

van de bezetenheid van Servische nationalisten van raszuiverheid en geloof in eigen 

superioriteit. Hier zit een totalitaire ideologie achter, door Lévy het Nieuwe Kwaad genoemd, 

dat vele gezichten heeft.’ (o.a. de gezichten van Milošević en Karadžić)  

 

Van Nederpelt stelt dat politici het Kwaad van het Servisch nationalisme veel te voorzichtig 

tegemoet treden, onomwonden aan de kaak stellen is er zelden of nooit bij. Zelfs links laat het 

afweten, het lijkt na het einde van de Koude Oorlog en het wegvallen van het vriend-

vijandbeeld  in grote verwarring. Hij hekelt Amnesty International dat bij herhaling gezegd 

heeft dat alle partijen zich schuldig maken aan geweldplegingen en zodoende nalaat 

onderscheid te maken tussen agressor en aangevallene, tussen dader en slachtoffer. Van 

Nederpelt sluit af met een oproep:  
 ‘Ook al laat de georganiseerde wereldgemeenschap het afweten, dan kan de publieke opinie 

zich toch tenminste roeren. Maatschappelijke kwesties van grote importantie vragen om 

betrokkenheid, om engagement, zoals we met name van linkse intellectuelen gewend waren. 

Ooit na deze traumatische periode zal onherroepelijk de vraag worden gesteld wie er fout was 

in de Bosnische oorlog. Wij wisten ervan, maar wilden wij het ook weten?.’ (Van Nederpelt, 

de Volkskrant, 19 juli 1995). 

 

In de bijdrage van redacteur Bert Lanting staat de rol van Rusland in het internationale 

diplomatieke steekspel centraal. Rusland, aldus Lanting, had en heeft daarin de meest 

aantrekkelijke rol: waar de westerse landen voortdurend met de stok zwaaien tegen de 

Bosnische Serven, mogen de Russen hen een wortel voorhouden. De stok van het Westen 

maakt inmiddels geen enkele indruk meer. Zo kort na de val van Srebrenica is het voor het 

Westen – vervuld van schaamte over de val van de enclave – een vreemd moment om na te 
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denken over concessies aan de Serven. Voor Rusland speelt dat geen rol, het is altijd op de 

hand van de Serven geweest. Dat gaat niet zo ver dat Rusland voor militaire steun aan de 

Serven is, wel dat het sterk tegen elke vorm van militaire interventie is en blijft pleiten voor 

een diplomatieke oplossing. Probleem is, aldus Lanting, dat de Russiche wortel alleen 

effectief is als tegelijkertijd met de NAVO-knuppel gezwaaid wordt. Zolang dat zwaaien 

achterwege blijft, lukt het ook de Russen niet om de Bosnische Serven weer aan de 

onderhandelingstafel te krijgen, laat staan daar enig resultaat te boeken. Lanting sluit af met 

een nogal somber vooruitzicht: 

‘Nu het Westen tot de conclusie lijkt te zijn gekomen dat militaire actie tegen de Bosnische 

Serviërs onhaalbaar is, is de enige knuppel waarmee nog gezwaaid kan worden, het 

dreigement  

het wapenembargo tegen de Bosniërs op te heffen. Maar als de VS besluiten wapens te gaan 

leveren aan de Bosnische Moslims, zou dat nog wel eens ernstiger gevolgen kunnen hebben 

dan militair optreden van de VN-macht in Bosnië. De kans is groot dat de Russen dan op hun 

beurt hun Servische broeders in Bosnië zullen bewapenen.’ (Lanting, de Volkskrant, 19 juli 

1995).  

 

Het vierde en laatste achtergrondartikel deze dag is van Jonathan Steele, redacteur van The 

Guardian. Hij stelt vast dat het Servische publiek weinig tot niets te zien en te horen krijgt 

over wat zich afspeelt in Bosnië. Waarom, zo vraagt hij zich af, laat Milošević niet zien 

waarover hij zo graag praat?  
‘Hij loopt nu al bijna een jaar te roepen dat hij een man van vrede is en dat hij alle banden met 

de Bosnische Serviërs verbroken heeft. De crisis rond de Moslim-enclaves laat de Bosnische 

Serviërs van hun slechtste kant zien. Waarom toont Milošević de bevolking van Servië dan 

niet wat er in Bosnië gebeurt, zodat wat er rest aan solidariteit vanzelf verdwijnt?’ 

 

Volgens Steele is het belangrijker dan ooit de bedoelingen van Milošević te ontrafelen. De 

westerse hoop dat de Moslims erin zouden slagen de terreinwinst van de Bosnische Serven 

teniet te doen omdat de Serven gewoon genoeg hebben van de oorlog, is met de val van 

Srebrenica vervlogen. Dus moet het Westen weer alle kaarten op een diplomatieke oplossing 

zetten. En bij de pogingen zo’n oplossing te bereiken, heeft Milošević altijd een belangrijke 

rol gespeeld: op verzoek van het Westen heeft hij enkele keren de kastanjes uit het vuur 

gehaald en de Bosnische Serven onder druk gezet. In die context is het veelbetekend dat 

Milošević de Serven niet laat zien wat Mladic en zijn troepen in Bosnië aanrichten. Wat is 

Milošević van plan? Volgens Steele lijkt het erop dat hij uit is op vrede. Milošević zou de 
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twijfel over zijn bedoelingen weg kunnen nemen, zijn eigen positie kunnen verstevigen en het 

einde van de oorlog dichterbij brengen, door zijn propaganda-apparaat in te zetten tegen de 

Bosnische Serven (Jonathan Steele, de Volkskrant, 19 juli 1995).  

 

Op donderdag 20 juli schrijft correspondent Bart Rijs een beschouwing over de aanwezigheid 

van de VN in Bosnië.  

‘De VN-vredesmacht is naar Bosnië gestuurd om etnische zuiveringen te voorkomen en het 

lijden van de burgerbevolking te verzachten (...) Het veilige gebied Srebrenica is door de 

Bosnische Serviërs veroverd en etnisch gezuiverd. Zepa is binnen enkele uren of dagen 

hetzelfde lot beschoren en de druk op Goražde neemt toe. De Nederlandse blauwhelmen 

hebben moeten toekijken hoe de mensen die ze geacht werden te beschermen, werden 

vermoord en verdreven. Hun aanwezigheid was zinloos. Sterker nog: zodra de Bosnische 

Serviërs een aantal blauwhelmen hadden gegijzeld, beperkten ze de geringe mogelijkheden 

om actie te ondernemen nog verder. De VN zijn niet in staat geweest etnische zuiveringen op 

grote schaal te voorkomen, dus is hun aanwezigheid in Bosnië ook zinloos. (...) De westerse 

regeringen zijn verantwoordelijk voor het falen van de VN-operatie. Het mandaat van de VN-

vredesmacht hield een belofte in, waarvan ze wisten dat die nooit kon worden waargemaakt. 

Nederland heeft zich op geen enkele manier in positieve zin van de andere landen 

onderscheiden. Je kunt hoogstens zeggen dat Nederland met meer enthousiasme heeft 

bijgedragen aan een operatie die tot mislukking was gedoemd.’  

 

Voor een goede oplossing is het allang te laat en de opheffing van het wapenembargo lijkt het 

enige alternatief om de VN een rustige aftocht te garanderen. Als het wapenembargo wordt 

opgeheven, ziet Rijs nog wel een rol voor de VN op het gebied van de rapportage van 

schendingen van de mensenrechten en de logistieke ondersteuning voor humanitaire hulp.  

‘Maar voor de VN-vredesmacht is het te laat. Die zal door haar optreden gebrandmerkt blijven 

als een onmachtige en stuurloze organisatie. Dat de vredesmacht daarmee een getrouwe 

afspiegeling is van de westerse politieke besluitvorming is nauwelijks een troost..’ (Bart Rijs, 

de Volkskrant, 20 juli 1995). 

 

Op vrijdag 21 juli laat Oscar Garschagen de lezers kennismaken met de diepe verdeeldheid in 

de VS over het Bosnië-beleid. Niet alleen in de Washingtonse politiek, ook op de 

opiniepagina’s en in de praatshows is verdeeldheid troef. President Clinton wil de 

overgebleven Moslim-enclaves met grootscheepse luchtaanvallen beter beschermen tegen 

aanvallen van de Bosnische Serven. De Republikeinse senator Dole wil UNPROFOR 
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terugtrekken en het wapenembargo tegen Bosnië opheffen. Bij alle verdeeldheid is men het 

over een ding eens: het conflict in ex-Joegoslavië is geen Amerikaanse levens waard:  

‘Hoe groot de meningsverschillen ook mogen zijn, over een ding is Amerika (enkele 

columnisten van The New York Times uitgezonderd) het eens: het leven van geen enkele 

Amerikaanse zoon of dochter mag in de Balkanese waagschaal worden gelegd.’ 

 

Volgens Garschagen staat de discussie over Bosnië geheel in het teken van de 

presidentsverkiezingen van 1996:  

‘Dole heeft het Bosnische drama aangegrepen om zijn nationale en internationale 

leiderskwaliteiten te tonen. Iedere uitspraak, iedere resolutie van Dole moet rechtstreeks in 

verband worden gebracht met zijn poging de strijd om het Witte Huis te winnen.’ (Oscar 

Garschagen, de Volkskrant, 21 juli 1995).  

 

Redacteur buitenland Anet Bleich schrijft aan de vooravond van de bijeenkomst van de 

Contactgroep in Londen een nieuwsanalyse onder de wat moedeloos stemmende kop ‘Er 

moet iets gebeuren, maar wat?’ De uitkomst van Londen is onzeker, drie scenario’s zijn 

voorstelbaar, aldus Bleich: 

• Er wordt overeenstemming bereikt over het breken van het beleg van Sarajevo en over het vanuit 

de lucht verdedigen van Goražde, na evacuatie van blauwhelmen aldaar. De minst waarschijnlijke 

uitkomst, gezien de Russische bezwaren tegen met name NAVO-luchtaanvallen;  

• Men wordt het eens over actie bij Sarajevo, ten aanzien van Goražde wordt volstaan met 

waarschuwen van Pale. Niet onaannemelijk, maar het is de vraag of Parijs zich neerlegt bij het 

laten vallen van Goražde; 

• Er wordt geen overeenstemming bereikt. Als dat gebeurt, loopt het voortbestaan van de 

Contactgroep gevaar. Ook blijft dan de huidige machteloosheid van UNPROFOR, zelfs zonder  

enig vijgeblad (zoals in varianten 1 en 2). Terugtrekking van UNPROFOR, gekoppeld aan 

opheffing van het wapenembargo komt dan dichterbij. De verhouding tussen Moskou en zijn 

westerse gesprekspartners komt onder zware druk te staan.’ (Anet Bleich, de Volkskrant, 21 juli 

1995).  

  

9.6.2 (Hoofd)redactionele commentaren in de Volkskrant 

In de week na de val van Srebrenica wijdt de Volkskrant drie hoofdredactionele commentaren 

aan de situatie in en rond Bosnië. De belangrijkste betrokkenen over wie geschreven wordt 

zijn de Bosnische Serven, de Moslim-inwoners van enclaves (en soms de Moslim-

vluchtelingen), Nederland en de internationale gemeenschap (VN, leden van de Contactgroep, 
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NAVO). Over rolverdeling en waardering laten de drie commentaren opnieuw weinig twijfel 

bestaan. De Bosnische Serven zijn de grote boosdoeners, de Moslims het slachtoffer (al 

worden ze weinig expliciet genoemd), de internationale gemeenschap is beschamend 

besluiteloos in het stoppen van de Bosnisch-Servische agressie, Nederland opereert 

voorzichtig en verstandig.  

 

Bosnische Serven 

Over de Bosnische Serviërs vallen de volgende opmerkingen te noteren: 

• Weigeren Rode Kruis toe te laten tot de Moslim-gevangenen in Bratunac, spreekt boekdelen  

(18 juli 1995); 

• Bij val van Zepa zullen de jegens de burgers van Srebrenica gepleegde oorlogsmisdaden zich 

ongetwijfeld herhalen (18 juli 1995); 

• De beruchte Servische generaal Mladic is heer en meester in het veilige gebied Zepa (21 juli 1995); 

• Mladic leidt wat hij ‘de evacuatie van de burgerbevolking’ noemt (21 juli 1995); 

• Bosnische Serviërs bedreigen ‘veilige gebied’ Goražde (22 juli 1995); 

• Karadžić en Mladic plegen schaamteloze agressie (22 juli 1995); 

• Serviërs rukken in heel Bosnië op, bewijzen voor massamoord en genocide in Srebrenica stapelen 

zich op (22 juli 1995).  

 

Moslims 

‘Moslims’ worden slechts eenmaal expliciet genoemd, impliciet hebben opmerkingen over de 

enclaves Zepa en Goražde ook betrekking op deze bevolkingsgroep. De strekking van de 

opmerkingen over Zepa en Goražde is overigens onveranderd dezelfde: deze veilige gebieden 

moeten (beter) beschermd worden. De implicatie van deze opmerkingen is duidelijk, zij het 

impliciet: de Moslims zijn het slachtoffer van agressie en verdienen bescherming.  

• Gruwelijke werkelijkheid is dat opnieuw Moslims met geweld worden verdreven (21 juli 1995). 

 

 Nederland 

• Voorstel van Van Mierlo en Voorhoeve voor de evacuatie van de burgerbevolking van Zepa is 

verstandig (18 juli 1995); 

• Den Haag concentreert zich op veilige thuiskomst Dutchbat en houdt zich afzijdig wat het Franse 

voorstel voor betere bescherming van de enclaves betreft (18 juli 1995); 
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• Niemand verwacht van Nederland in deze situatie gejuich voor plannen die een extra risico voor de 

militairen in Potocari kunnen inhouden, maar Nederland kan zich niet verzetten tegen krachtig en 

doeltreffend militair optreden (18 juli 1995). 

 

VN 

• Missie van VN is ernstig in diskrediet geraakt (18 juli 1995); 

• VN heeft haar plicht de ‘veilige gebieden’ te beschermen verzaakt (18 juli 1995); 

• VN-resoluties staan toe de overgebleven veilige gebieden met geweld te verdedigen  

(21 juli 1995); 

• V-raad van de VN heeft nooit de benodigde middelen beschikbaar gesteld om VN-mandaat 

effectief uit te voeren (21 juli 1995); 

• VN kan geloofwaardigheid alleen herstellen als ze onmiddellijk versterkingen stuurt naar Goražde 

en naar Bihac (21 juli 1995); 

• UNPROFOR is zeer terughoudend als het om luchtaanvallen gaat, ook na Londen kan  

NPROFOR die tegenhouden (22 juli 1995). 

 

Contactgroep 

• Om VN-missie te redden, moeten Parijs, Londen en Washington het minimaal eens worden over 

afdoende bescherming voor Goražde en Sarajevo, als dat deze week lukt is er nog hoop voor 

UNPROFOR; lukt het niet dan is terugtrekking VN en opheffing wapenembargo enige alternatief 

(18 juli 1995); 

• De streep in het zand die de Contactgroep zou moeten trekken, dreigt door onenigheid een vage lijn 

te worden (21 juli 1995); 

• Op elke aanval op Goražde zal worden gereageerd met een ‘substantieel en beslissend antwoord’ 

fraaie woorden die de indruk van vastberadenheid wekken (22 juli 1995); 

• Bij nadere bestudering heeft de Contactgroep ‘de streep in het zand’ niet getrokken, het blijft bij 

verbale krachtpatserij (22 juli 1995); 

• Contactgroep dreigt met bombardementen, maar kiezen van doelen en geven van toestemming 

voor luchtacties is voorbehouden aan UNPROFOR (22 juli 1995); 

• Contactgroep heeft geen signaal gegeven dat VN en NAVO vasthouden aan luchtacties als Serviërs 

weer blauwhelmen gijzelen (22 juli 1995); 

• Contactgroep heeft in Londen overeenstemming bereikt over holle woorden, die dramatisch 

tekortschieten (22 juli 1995).  
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Overige internationale actoren 

• Verdienste van de Franse president Chirac is dat hij onomwonden de ernst van de situatie na de val 

van Srebrenica erkende (18 juli 1995); 

• Chirac betoogde terecht dat krachtige militaire actie ter bescherming van de enclaves geboden was 

om de Servische agressie in te tomen (18 juli 1995); 

• Frankrijk is het enige land dat bereid lijkt krachtig op te treden (21 juli 1995); 

• Frankrijk heeft troepen beschikbaar gesteld, maar wil dat die met Amerikaanse helikopters 

vervoerd en beschermd worden (21 juli 1995); 

• Franse voorstel om daadwerkelijk iets te doen tegen de schaamteloze agressie van de Bosnische 

Serviërs, sneuvelde in Londen (22 juli 1995); 

• Engeland reageerde uitgesproken lauw op Franse voorstel (18 juli 1995); 

• VS reageerden uitgesproken lauw op Franse voorstel (18 juli 1995); 

• Amerikaanse president is feitelijk niet bereid helikopters beschikbaar te stellen (21 juli 1995); 

• Amerikaanse president wil dat UNPROFOR in Bosnië blijft, maar worstelt met Senaat over 

pheffing wapenembargo (21 juli 1995); 

• Amerika stelt voor omvangrijke luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van de Bosnische 

Serviërs, maar daarmee kan Goražde niet gered worden (21 juli 1995); 

• Amerika wil aan de strategie van luchtaanvallen vasthouden, ongeacht eventuele represailles van  

• de Bosnisch-Serviërs (22 juli 1995); 

• Rusland is tegen Amerikaans voorstel voor luchtaanvallen (22 juli 1995).  

 

 

9.6.3 Nieuwsanalyses en achtergronden in NRC Handelsblad 

Op woensdag 19 juli verplaatst Hofland zich in zijn column in de positie van Karadžić en 

Mladic. Hij komt al snel tot de conclusie dat zij zich niets zullen aantrekken van de 

internationale gemeenschap. Immers, 

‘Alles wat we lezen, zien en horen is ons al van drie jaar geleden bekend. We herinneren ons 

die grote crisis, toen een domme kampcommandant iemand van de westelijke televisie had 

toegelaten tot vlakbij het prikkeldraad van een kamp. De vastberadenheid die de internationale 

gemeenschap daarna aan de dag legde heeft ons een ogenblik onder de indruk gebracht, maar 

die tijd is voorbij. In het Westen maken ze met dezelfde argumenten nog evenveel ruzie als 

toen, en mochten ze het eens worden over wat ze daar nog steeds “interventie” noemen dan 
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hebben we nog altijd Kozyrev en Newt Gingrich om er op het nippertje een stokje voor te 

steken.’  

 

Hofland betoogt dat de tijd is aangebroken om ons vocabulair aan te passen aan onze daden in 

Bosnië.  

‘De Verenigde Naties ontwikkelen zich in Bosnië nu voorspoedig van een bewakingsdienst 

tot een verhuisbedrijf. Er zit niets anders op. De evacuatie – zo wordt het genoemd, maar het 

woord is deportatie – van de Moslimbevolking uit Tuzla naar een wat veiliger oord zal een 

betrekkelijke weldaad zijn, een blijk van humanitaire bijstand. Zeker, maar wordt het, gezien 

ook onze hogere beginselen niet tijd, ons vocabulair wat bij te stellen?’ (Hofland, NRC 

Handelsblad, 19 juli 1995).  

 

Op donderdag 20 juli publiceert NRC Handelsblad twee artikelen met achtergronden: 

• Redacteur Peter Michielsen betoogt dat de Moslim-enclaves worden geofferd op het altaar van de 

huichelarij; 

• Een extern deskundige, de filosoof Buve, reageert op het interview dat Coen van Zwol had met 

kolonel Brantz (d.d. 17 juli 1995) en betoogt dat we over de val van Srebrenica wel degelijk 

ethisch moeten doen. 

 

Peter Michielsen schrijft op 20 juli op de opiniepagina van NRC Handelsblad een bijdrage 

waarin hij ongekend fel uithaalt naar de internationale gemeenschap.  
‘Een open deur: de houding van de politieke leiders van het Westen jegens het lot van de 

burgers van Bosnië is nooit een Ruhmesblatt geweest’,  

luidt de eerste zin van Michielsen. Vervolgens geeft hij een resumé van de zee aan misdrijven 

die de afgelopen jaren in Bosnië gepleegd zijn en van de reactie daarop van het Westen:  
‘Tandeloze verklaringen, loze dreigementen, zinloze bemiddeling, vredesinitiatieven waarmee 

de agressor meer zijn zin kreeg naarmate hij vaker dwarslag, voedselzendingen en een 

vredesmacht die de opdracht meekreeg vooral en onder alle omstandigheden neutraal te 

blijven. Wat dat betekent, heeft vorige week het voorbeeld Srebrenica aangetoond. (...) Eén 

citaat maar, van een 16-jarige jongen uit Srebrenica die na zes dagen in Tuzla aankwam: “Ik 

heb honderden lijken gezien. Langs de weg lag een man wiens oren en neus waren afgesneden 

en van elke hand drie vingers. Hij smeekte ons hem te doden. Maar we konden hem niet 

doden, niemand had er de moed voor. We hebben hem daar laten liggen, kreunend. Dat geluid 

zal me mijn hele leven bijblijven.”’ 
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Michielsen kwalificeert het westerse beleid ten aanzien van Bosnië als  
‘een tentoonspreiding van lafheid waarover nog generaties schande zal worden gesproken. 

Het vervolg van het drama Srebrenica is een zo mogelijk nog diepere afgang voor de westerse 

politiek en de westerse beschaving: het gemak waarmee deze week de 60.000 Moslims in 

Goražde en de 17.000 Moslims in Zepa in de steek worden gelaten is een ongekend 

dieptepunt van hyprocisie, lafheid en cynisme.’ 

 

Het voorstel van de Franse president Chirac om Srebrenica gewapenderhand te ‘heroveren’, 

maakt op Michielsen geen enkele indruk:  
‘Het was mooie taal. Het was krijgshaftige taal. Het was een ultimatum dat bij de publieke 

opinie veel bijval oogstte. Helaas, de schijn bedroog. Want Chirac stelde dat ultimatum in de 

wetenschap dat de bedoelde bondgenoten nergens voor te vinden zouden zijn en dat het 

ultimatum dus niets anders was dan uitsluitend die schone schijn, bedoeld voor die publieke 

opinie – leuk voor de populariteitscijfers, en goed ook voor het door de geplande kernproeven 

op Mururoa bevlekte imago.’  

 

De bijeenkomst van de Contactgroep in Londen is in Michielsens ogen ook niet meer dan 

‘schone schijn’. Iedereen weet dat daar nooit het besluit zal vallen over te gaan tot krachtige 

militaire actie: Rusland is daar pertinent tegen. Wellicht dat in Londen wordt afgesproken dat 

de Bosnische Serven een bepaalde lijn rondom Goražde niet mogen overschrijden op straffe 

van luchtaanvallen.  

‘Nog meer schone schijn, want iedereen – Washington, Londen en Parijs en ook de Bosnische 

Serviërs – weet dat Goražde is opgegeven: de signalen zijn overduidelijk geweest. Waarom? 

Waarom die schone schijn die zoveel lafhartighied, cynisme en huichelachtigheid toedekt? 

Omdat straks in de kanselarijen van Oost en West – in stilte, dat wel – een zucht van 

verlichting wordt geslaakt als de enclaves Srebrenica, Zepa en Goražde eindelijk van de 

landkaart zijn verdwenen. Die enclaves zijn al drie jaar een blok aan het been van al diegenen 

die zich met het zogenaamde vredesproces bezighouden: de Serviërs willen geen enclaves in 

hun gebied, en ze willen ook de corridors niet die deze enclaves, dwars door “hun” gebied, 

met elkaar en met het Moslim-gebied verbinden.’  

 

Als de enclaves van de landkaart zijn verdwenen, hoeft er niet langer onderhandeld te worden 

over hoe breed die corridors nu precies moeten worden. Dat maakt het praten met Radovan 

Karadžić en Ratko Mladic aanzienlijk makkelijker.  
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‘En zo zijn deze week ook Zepa en Goražde in de steek gelaten, ondanks het kwaliteitsmerk 

“veilig gebied” van de Veiligheidsraad, ondanks de aanwezigheid van 30.000 soldaten van de 

VN en de “snelle reactiemacht” in Bosnië, ondanks die enorme NAVO-luchtvloot in Italië en 

ondanks de krokodilletranen over het lot dat de 42.000 inwoners van Srebrenica hebben 

ondergaan. Dat lot wacht nu de burgers van Zepa en Goražde, als vandaag of morgen de 

keelafsnijders en verkrachters van Ratko Mladic, onder toeziend oog van 429 machteloze 

blauwhelmen, hun orgie van geweld en terreur tegen 77.000 onschuldige mensen beginnen. 

Zevenenzeventigduizend slachtoffers van de huichelachtigheid van de internationale 

gemeenschap. Zevenenzeventigduizend menselijke drama’s.’ (Peter Michielsen, NRC 

Handelsblad, 20 juli 1995). 

 

Op de opiniepagina publiceert de filosoof dr. J.D.J. Buve een reactie op de uitlatingen van 

kolonel Brantz (NRC Handelsblad, 17 juli 1995). Buve vindt dat we wel degelijk ethisch 

moeten doen over de val Srebrenica. Hij vergelijkt de situatie rond Srebrenica met die van 

een door de Grieken belegerde stad zo’n 600 jaar voor Christus. Toen de Griekse belegeraars 

op het punt stonden de stad onder de voet te lopen en de bevolking te vermoorden, te 

verkrachten en/of tot slaaf te maken, riepen de inwoners ‘Wij zijn ook Grieken!’. Hetgeen de 

aanvallers tot het inzicht bracht dat het doden van de burgers een zinloze actie zou zijn.  

‘Als kolonel Brantz vindt dat “hij er niet ethisch over moet doen”, als de Serviërs die 

mensenrechten nu met voeten treden en hun militair overwicht weer gewoon gebruiken, zoals  

600 jaar voor Christus, om uit te moorden, te verjagen en te verkrachten, dan ontneemt hij zijn 

soldaten elke motivatie om zich voor de Bosnische Moslims als mensen in te zetten, en hun 

eigen leven op het spel te zetten om mensen te redden die door overmacht in uitzichtloze 

situaties geraakt zijn, zoals de Canadezen zich voor ons meenden te moeten inzetten.’ (Buve, 

NRC Handelsblad, 20 juli 1995).  

 

Op zaterdag 22 juli bevat NRC Handelsblad drie artikelen met achtergronden van het conflict 

in en rond ex-Joegoslavië: 

• De correspondenten Wim Brummelman en Dick Wittenberg schrijven een nieuwsanalyse over de 

bijeenkomst van de Contactgroep in Londen; 

• Redacteur Menno Steketee analyseert de door de Amerikanen bepleite strategie van grootscheepse 

luchtaanvallen; 

• Extern deskundige Charles Dobbie betoogt dat humanitaire hulpverlening de oorlog kan verlengen: 

het is als inenten tegen griep om naderhand te ontdekken dat een bijwerking daarvan cholera is.  
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Brummelman en Wittenberg komen tot de conclusie dat de bijeenkomst van de Contactgroep 

in Londen op een falikante mislukking is uitgelopen. Tenminste, als we ervan uitgaan dat de 

bijeenkomst bedoeld was om een vastberaden antwoord te formuleren op de opgelaaide 

agressie van de Bosnische Serven jegens hun Moslim-landgenoten. Want dat antwoord is er 

niet gekomen. Sterker: de ministers van Buitenlandse Zaken gaven ieder een eigen 

persconferentie bij gebrek aan een gezamenlijk slotcommuniqué. De Russiche delegatie 

onderstreepte dat luchtaanvallen de oorlog alleen maar doen escaleren, een politieke 

oplossing geen stap dichterbij brengen en dat dat de schuld niet uitsluitend bij de Bosnische 

Serven gelegd moet worden. ‘We moeten ook oog hebben voor de schendingen door de 

Kroaten en de Moslims’, zoals de Russische minister Gratsjov van defensie zei. De westerse 

ministers van Buitenlandse Zaken proberen het beeld van mislukking te corrigeren. Zij 

benadrukken dat de westerse bondgenoten van nu af aan krachtdadig zullen optreden en dat 

de Russen hen daarbij niet zullen hinderen. Brummelman en Wittenberg hechten weinig 

waarde aan hun woorden: 

‘Toch hoeft niemand er illusies over te hebben dat de Bosnische crisis nu snel tot een einde 

zal komen, of dat er zelfs maar sprake is van grootse, nieuwe perspectieven voor een – al dan 

niet met militaire middelen afgedwongen – oplossing. Het opnieuw afstand nemen van 

Rusland, betekent geenszins dat de NAVO-lidstaten nu op eigen houtje gaan optreden. Net als 

tot op de dag van gisteren, is het aan de VN-commandanten ter plekke, en daarmee aan de 

Verenigde Naties, om uiteindelijk te beslissen over luchtaanvallen. Dat systeem van de 

“dubbele sleutel” is de afgelopen maanden fel bekritiseerd, maar in Londen werd er gisteren 

geen komma aan gewijzigd. Een poging daartoe zou ongetwijfeld tot een echt conflict hebben 

geleid met de Russen en daar wilde niemand aan.’ (Wim Brummelman en Dick Wittenberg, 

NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

 

Redacteur Menno Steketee is iets minder somber gestemd over de afloop van de Londense 

conferentie. In het aarzelende en weinig doortastende optreden van het Westen in de Bosnië-

crisis zou na de Londense conferentie wel eens enige verandering kunnen optreden, stelt hij. 

Hij refereert aan uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren 

Christopher. Die zei na afloop van de conferentie dat een aanval op Goražde zal worden 

beantwoord  

‘“met substantiële en beslissende luchtaanvallen op belangrijke (Bosnisch-Servische) doelen 

en niet met de speldenprikken die we tot nu toe hebben uitgedeeld”. Hij zei ook dat het tot nu 

toe gehanteerde “principe van de dubbele sleutel”, waarbij de NAVO pas kan optreden na een 
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verzoek van de VN-gezant Akashi in Zagreb, zou worden “aangepast”, maar gaf niet aan hoe 

dan wel. Het is onduidelijk welke positie Akashi in de besluitvorming zal bekleden.’ 

 

Het draaiboek voor grootscheepse luchtaanvallen ligt al klaar bij de NAVO, aldus Steketee. 

Of het zover zal komen, is nog steeds de vraag. Een zwak punt van de door de Amerikanen 

bepleite strategie is de kwetsbaarheid van de NAVO-partners voor gijzelingen. In de 

Golfoorlog is een harde aanpak op dit punt succesvol gebleken en de Amerikaanse minister 

van Defensie lijkt die lijn ook nu te willen volgen: ‘Je kunt je politieke doelstellingen niet mèt 

je mensen in gijzeling laten nemen’, verklaarde hij in Londen. Of de NAVO-partners er ook 

zo over denken is de vraag. De afgelopen drie jaar hebben Engeland en Frankrijk, 

leveranciers van duizenden blauwhelmen, de Amerikaanse roep om bombardementen steeds 

weten te neutraliseren (Menno Steketee, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

 

Op de opiniepagina schrijft Charles Dobbie, auteur van ‘“Wider Peacekeeping” – 

peacekeeping doctrine voor het Britse leger’,– een stuk over de paradoxen van 

vredeshandhaving.  

‘In eerste instantie komt in een conflict tussen gewapende strijdgroepen humanitaire hulp 

rechtstreeks ten goede aan de strijdende partijen (...) Het effect van de hulp kan handhaving 

van de status quo zijn en daarmee een wettiging van – zo al geen stimulans voor – een 

onverzoenlijke houding aan weerskanten (...) Maar er is een groter nadeel. De verstrekking of 

bescherming van humanitaire hulp vereist van de betrokkenen dat zij zich in hoge mate 

kwetsbaar maken (...) Het is te betwijfelen of met name deze potentiële bijwerking is voorzien 

toen het besluit tot uitzending van de vredestroepen werd genomen (...) Cru gezegd, heeft het 

op de lange termijn nauwelijks zin een bevolking te onderhouden die vroeg of laat toch 

etnische zuivering te wachten staat (...) De luchtaanvallen brachten de kwetsbaarheid van 

UNPROFOR niet alleen aan het licht, ze etaleerden die. De geloofwaardigheid van de VN in 

Bosnië liep onherstelbare schade op. En nu betalen Bosnië’s oostelijke islamitische enclaves 

daar de tol voor..’ (Charles Dobbie, NRC Handelsblad, 22 juli 1995).  

 

9.6.4 (Hoofd)redactionele commentaren in NRC Handelsblad 

In de twee (hoofd)redactionele commentaren besteedt NRC Handelsblad vooral aandacht aan 

het internationale diplomatieke overleg en aan de verhoudingen tussen de belangrijkste 

actoren in dat steekspel. Bosnische Serven, Moslims, Nederland en de VN worden af en toe 

genoemd.  
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Ook hier weinig onduidelijkheid over rolverdeling (en waardering): de Bosnische Serven zijn 

de boosdoener, Moslims het slachtoffer van de Servische agressie en de internationale 

gemeenschap is hopeloos verdeeld, waarbij vooral de EU blaam treft.  

 

Bosnische Serven 

• Begin 1994 hebben de Serviërs zelfs een tijd lang de zogenaamde veilige zone rond Sarajevo 

gerespecteerd (22 juli 1995); 

• Serviërs jagen al dagenlang tienduizenden voort door Bosnië (22 juli 1995); 

• Als de mannen van Pale met de van hun bekende sluwheid blijven opereren, laten ze Goražde 

enige tijd ongemoeid (22 juli 1995). 

 

Moslims 

• Tienduizenden vluchtelingen in noodsituatie, slachtpartijen onder de aan haar lot overgelaten 

Moslim-bevolking (22 juli 1995); 

• Tienduizenden (Moslims) worden al dagenlang voortgejaagd door Bosnië (22 juli 1995); 

• Voor de tragedie Srebrenica en voor de stuiptrekkingen van Zepa bestond in Londen slechts 

formele belangstelling (22 juli 1995). 

 

Nederland 

• Van Mierlo onderstreepte dat ‘dubbele sleutel’ intact is gelaten (22 juli 1995); 

• Nederland heeft ervaring met uitvoeren van een militair onmogelijke opdracht (22 juli 1995); 

• Dutchbat is vannacht met een zucht van verlichting in Zagreb ontvangen, had gezien de ferme taal 

van de Londense conferentie geen dag later moeten zijn (22 juli 1995). 

 

Internationale actoren (en hun onderlinge verhoudingen) 

• ‘Hou me vast of ik neem de benen’ – zo proberen VS en Europa elkaar te binden aan de  

slagvelden van Bosnië (19 juli 1995); 

• Frankrijk heeft als eerste harde taal gebezigd tegen de Serviërs, stelde de bondgenoten zelfs 

(tevergeefs) een ultimatum (19 juli 1995); 

• Engeland en Frankrijk hebben nu als jongste manoeuvre aan Washington de eis gesteld te komen 

helpen, anders vertrekt UNPROFOR (19 juli 1995); 
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• Brits-Franse eis klinkt eigenaardig, Amerikaanse Congres wil niets liever dan vertrek van 

UNPROFOR teneinde wapenembargo op te heffen, de Moslims van wapens te voorzien en zo de 

Serviërs de nederlaag te laten lijden (19 juli 1995); 

• Engeland en Frankrijk verwachten dat VS terugtrekking van UNPROFOR militair mogelijk maken, 

conform een eerdere toezegging (19 juli 1995); 

• Amerika heeft er veel voor over als die belofte niet ingelost hoeft te worden, helikopters voor 

Goražde is dan wellicht het mindere kwaad (19 juli 1995); 

• Europa heeft zich vertild aan uiteenvallen van Joegoslavië (19 juli 1995); 

• Europa verwachtte een daad te kunnen stellen op het gebied van de buitenlandse politiek en zo de 

EU een eigen gezicht op het internationale toneel te geven, dat gezicht is er nu: het ziet er 

verwrongen en uitgeput uit en toont vooral verongelijktheid (19 juli 1995); 

• Europa heeft zich in de nesten gewerkt, gaat ver nu tegen de VS een grote mond op te zetten, het 

kan alleen zichzelf de schuld geven (19 juli 1995); 

• Rusland heeft begin 1994 met succes diplomatiek geïntervenieerd in een crisis rond Sarajevo  

(22 juli 1995); 

• Rusland reageert nu anders en van Russische druk op de Serviërs is nu geen sprake (22 juli 1995); 

• Contactgroep-bijeenkomst heeft vooral Babylonische spraakverwarring opgeleverd (korte 

weergave van standpunten en reacties van Engeland, VS (4 x) en Nederland), uitmondend in de 

vraag rapporteerden de heren over dezelfde bijeenkomst? (22 juli 1995); 

• Niemand (lees: het Westen) is bereid met grondtroepen de enclaves in Oost-Bosnië te ontzetten  

(22 juli 1995); 

• Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gaf de meest duidelijke waarschuwing aan 

Bosnische Serviërs, in bewoordingen die herinnerden aan de Golfoorlog (22 juli 1995); 

• VN-secretaris-generaal Boutros Ghali heeft er aan herinnerd dat VN-acties in Bosnië de 

goedkeuring van de V-raad behoeven, niet alle denkbare militaire operaties zullen door die raad 

gedekt worden (22 juli 1995); 

• Snelle reactiemacht van de VN is – zelfs op voorgenomen sterkte – niet opgewassen tegen de 

Serviërs, deze strijdmacht is niet bedoeld en uitgerust voor oorlog (22 juli 1995).  

 

9.6.5 Nieuwsanalyses en achtergronden in Trouw 

Op woensdag 19 juli bevat Trouw twee artikelen met achtergronden bij het conflict rond ex-

Joegoslavië.  
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• Twee externe deskundigen – Roel Kuiper, directeur van het Wetenschappelijk Studiecentrum van 

de RPF, en Zdravko Kalas, vluchteling uit Bosnië en filosoof – pleiten in hun artikel voor het 

opgeven van het diplomatieke ‘concertmodel’ en het loslaten van de neutrale houding jegens de 

strijdende partijen;  

• Redacteur Willem Breedveld reageert op de bijdrage van minister van Defensie Voorhoeve in de 

Volkskrant van 18 juli 1995. 

 

Kuiper en Kalas stellen dat de machteloosheid van de VN  

‘mede te wijten is aan de mechanismen van het “concert der mogendheden”. Nederland speelt 

daarin vanouds een marginale rol en wordt ook nu slechts node bij het recente crisisberaad 

betrokken. De harmonie tussen de grote mogendheden, de eigen belangen en de internationale 

machtsverhoudingen worden als in de vorige eeuw zorgvuldig bewaakt, maar intussen brengt 

deze “Realpolitik” niets anders dan het falen van de VN alsmede de westerse hypocrisie aan 

het licht. (…) Waar genocide, etnische zuivering, systematische verkrachting, geweld tegen 

onschuldige burgers, in een struikroverspolitiek zijn verheven tot reguliere instrumenten, dient 

op een gegeven moment het recht zijn loop te hebben. In de christelijk-politieke traditie is, in 

aansluiting op wat Calvijn in de 16e eeuw reeds billijkte, altijd gewezen op het belang van 

interventie wanneer volken en volksgroepen elkaar ernstig mishandelen. Zo geeft de 

“volkerenfamilie” te kennen dat ze op elkaar toeziet en dat het lot van andere volken haar niet 

onverschillig laat. Niet alleen humanitair optreden, maar ook krachtdadige en sanerende 

interventie is een stukje naastenliefde in de internationale verhoudingen (...) Europa moet dus 

het diplomatieke “concertmodel” opgeven en kiezen voor een militaire alliantie, waarbij ook 

de Verenigde Staten betrokken kunnen zijn. Deze alliantie helpt bij bewapening en training, 

en geeft aanvullende lucht- en zeesteun. De Bosnische regering heeft meer dan eens 

aangegeven dat ze zelf wil vechten. Het gaat voor het Westen om de ondersteuning van hun 

strijd in naam van de menselijke waardigheid en een stukje internationale gerechtigheid. 

Nederland zou, zodra onze militairen uit Srebrenica terug zijn, Frankrijk moeten steunen en 

Engeland moeten bewerken om dit te bereiken.’ (Kuiper en Kalas, Trouw, 19 juli 1995).  

 

Redacteur Willem Breedveld gaat in op de bijdrage van minister Voorhoeve in de Volkskrant 

van 18 juli jongstleden. Hij verdedigt daarin Dutchbat tegen de kritiek van onder meer 

Herman Wigbold als zou Dutchbat vrijwel zonder tegenstand Srebrenica hebben opgegeven. 

Breedveld hekelt de vergelijking die Wigbold trekt met politieagenten uit de Tweede 

Wereldoorlog die joden kwamen ophalen om naar Westerbork gebracht te worden. Maar de 
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motieven die Voorhoeve aanvoert voor de uitzending van Nederlandse blauwhelmen naar 

Srebrenica deugen in zijn ogen evenmin:  
‘Op ethische gronden? Welke ethische gronden dan wel? Die, welke voortvloeit uit het willen 

hooghouden van de internationale rechtsorde? Dat is ongetwijfeld een mooie ethiek, maar op 

dat moment wist het derde kabinet-Lubbers dat het hooghouden van zo’n orde betekent dat je 

bereid moet zijn die desnoods af te dwingen, terwijl toen al regelmatig was gebleken dat de 

internationale gemeenschap daartoe niet bereid was. Een overheid die desondanks deze ethiek 

tot uitgangspunt neemt, weet daarom dat zij er op het beslissende moment alleen voor staat. 

En wat koopt de burger (zowel de Nederlandse burger, als die van Srebrenica) voor de 

ethische aandriften van zo’n overheid als die het op dat moment wel af moet laten weten?.’ 

(Willem Breedveld, Trouw, 19 juli 1995).  

 

Op donderdag 20 juli 1995 publiceert Trouw twee bijdragen van externe deskundigen: 

• René Grémaux en Abe de Vries bespreken de rol van de media in de Bosnische oorlog; 

• Mohammed de Zeeuw hekelt het volgens hem anti-islamitische karakter van de Nederlandse 

politiek.  

 

Grémaux en De Vries zijn van mening dat de media falen, ‘het wemelt van halve waarheden 

en vervormingen’ aldus de auteurs. Uit Engelse, Amerikaanse, Franse en Duitse media geven 

ze zeven voorbeelden van berichtgeving uit de jaren 1991, 1992 en 1993 waarin volgens hen 

sprake is van onevenwichtigheid in de berichtgeving die telkens in het nadeel van de Serven 

uitpakt. Ondanks goede bedoelingen en grote moed geven veel journalisten volgens hen blijk 

van sympathie voor één partij, en wel de onderliggende.  

‘Onvoldoende toegerust kan men zich vaak niet onttrekken aan de magie van het gelijk van 

een van de partijen. De neiging tot identificatie ligt voortdurend op de loer, zodat het bijna 

onmogelijk wordt ook de andere waarheid onbevangen onder ogen te zien. De eenzijdigheid 

van de westerse media zou nog niet zo erg zijn, ware het niet dat deze houding doorwerkt in 

beslissingen van politici.’ (René Gremaux en Abe de Vries, Trouw, 20 juli 1995).  

 

De partijdigheid bij politici is het centrale thema in een artikel geschreven door Mohammed 

de Zeeuw. Hij afficheert zichzelf als penningmeester van de Stichting Balkan 

Vredescampagne Hudalbija, medewerker van de Islamitische Stichting Bevordering 

Integratie, penningmeester van de landelijke overleggroep joden, christenen en Moslims, en 

econoom. Hij haalt fel uit naar de Nederlandse politiek, die volgens hem duidelijk anti-

islamitisch is. 
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‘Elke staat is uiteraard primair verantwoordelijk voor het leven van eigen burgers en soldaten 

maar in de praktijk van het Bosnische conflict blijkt dat het leven van één soldaat van de eigen 

nationaliteit meer waard is dan elke norm en waarde, elk internationaal rechtsprincipe, en het 

leven van elk aantal onschuldige Bosnische burgers.’ 

 

De internationale gemeenschap is in zijn visie bang voor een islamisering van de samenleving 

en spreekt zich daarom niet uit voor het opheffen van het wapenembargo. Hij kritiseert 

uitspraken van De Hoop Scheffer, Tweede-Kamerlid voor het CDA. De Hoop Scheffer 

toonde zich voorstander van opheffing van het wapenembargo, maar verklaarde zich tegen 

het actief ondersteunen van de Bosnische regering uit vrees dat vervolgens beide partijen 

elkaar zouden afslachten: 

‘Waarmee hij zonder enige nadere argumentatie de Servische strijdwijze gelijkstelde met de 

door het Bosnische leger gevoerde verdedigingsoorlog. Ook kon men hieruit opmaken dat hij 

de dood van een actieve oorlogsmisdadiger even erg zou betreuren als van een onschuldige 

burgers. De Hoop Scheffer sprak generaliserend en geringschattend van een vuile oorlog, 

terwijl de oorlog toch van een zijde een zeer heroïsche oorlog is.(…) Gezien het nog zeer 

frequente anti-islamisme in de media, (…) in moderne leermiddelen en elders in de 

samenleving, zou het opmerkelijk zijn als het anti-islamisme niet mede een rol speelde in de 

beleidsbepaling inzake Bosnië. Het beleid is voor een deel in handen van politici die nog nooit 

hebben aangetoond zich tegenover de islam correct op te kunnen en willen stellen.’ 

(Mohammed de Zeeuw, Trouw, 20 juli 1995).  

 

Op vrijdag 21 juli publiceert Trouw opnieuw twee bijdragen geschreven door externe 

deskundigen: 

• Herman Verbeek, oud-lid van het Europarlement, ziet in natiescheiding de beste oplossing voor het 

conflict in Bosnië; 

• Jo van der Spek pleit voor piëteit voor Bosnische doden.  

 

‘Moslims en Serven hebben recht op autonomie’, betoogt Herman Verbeek, lijsttrekker van 

de Groenen bij de laatste Provinciale-Statenverkiezingen en oud-lid van het Europarlement. 

Hij meent dat de oorlog in Bosnië, met al zijn verschrikkingen een uiting is van de wens van 

zowel de Serven als de Moslims om in een autonome staat te leven. Joegoslavië heeft 

eeuwenlang geleefd onder van buitenaf opgelegde staatkundige constructies. Onder druk van 

met name het Westen, lijkt dat nu weer te gaan gebeuren in Bosnië. Verbeek waarschuwt dat 

wie de geschiedenis van Joegoslavië negeert, niet kan bijdragen aan een houdbare oplossing. 
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Opnieuw van buitenaf opleggen van een staatsconstructie is in zijn ogen geen houdbare 

oplossing, natie-scheiding, hoe pijnlijk en ingewikkeld ook, wel.  

‘In ex-Joegoslavië is sprake van de fase van natievorming. Die fase kan niet straffeloos 

worden overgeslagen of genegeerd. Praktisch volgt daaruit de volgende vraag. Wat men 

moraliserend afdoet als etnische zuivering, is dat in feite niet ook het realiseren van het recht 

op nationale autonomie? (...) Wij zijn allemaal voor open multiculturele samenlevingen. 

Velen zijn ook voor mulitnationale staatsvorming, zoals in de EU. Maar dat alles kan alleen 

dank zij vrijwillige, zelfgekozen en voltrokken processen en vormen. Al het andere is neo-

imperialisme en dus fictie. Er is in ex-Joegoslavië veel kwaad bloed gezet. Wie dat niet 

serieus neemt, laat het komen van kwaad tot erger.’ (Herman Verbeek, Trouw, 21 juli 1995).  

 

Jo van der Spek, redacteur van het Ikon-radioprogramma De andere wereld van 

zondagmorgen, toont zich geschokt over een krantenbericht van enkele dagen geleden. Een 

klein meisje zag bij Tuzla een jonge vrouw in een boom hangen, ze had zelfmoord gepleegd. 

Een VN-medewerker gaf te kennen dat de VN-officials wisten dat ze daar hing: ‘Maar laten 

we eerst voor de levenden zorgen’. De auteur pleit voor respect voor de overledenen (Jo van 

der Spek, Trouw, 21 juli 1995).  

 

Op zaterdag 22 juli bevat Trouw opnieuw twee bijdragen van externe deskundigen: 

• De historicus André van Os vindt dat de schuld voor het bloedbad in ex-Joegoslavië niet op de VN 

afgeschoven kan worden; 

• De directeur van het Rode Kruis, de heer Cense, stelt dat herstel van contact met familieleden voor 

de vluchtelingen in Tuzla belangrijker is dan voedsel.  

 

De historicus André van Os geeft een aantal voorbeelden van ‘het bureaucratisch cynisme dat 

het optreden van VN, NAVO en Europese Unie’ zijns inziens kenmerkt. Kern is steeds dat 

deze organisaties niet in staat blijken snel en adequaat te reageren op daden van agressie van 

de kant van met name de (Bosnische) Serven. Van Os stelt dat VN, NAVO en EU per 

definitie niet de schuld in de schoenen geschoven kan worden voor het bloedbad in voormalig 

Joegoslavië.  
‘Het gaat om de politieke stellingname van landen als Groot-Brittannië en Nederland (die niet 

militair willen ingrijpen), Frankrijk (dat nu ineens wel z’n spierballen wil tonen, maar niet 

precies weet hoe), de Verenigde Staten (die vinden dat Europa zijn eigen huis maar eens op 

orde moet brengen) en Rusland (dat zijn mede-orthodoxen in Servië al eeuwenlang steunt 

tegen het “Moslimgevaar”)’.  
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Kortom: de onderlinge verdeeldheid tussen de meest betrokken staten is debet aan het 

voortduren van de oorlog: 
‘Van het begin af aan heeft de internationale gemeenschap geweigerd partij te trekken in het 

conflict in Bosnië. En nog steeds weigert Europa de Bosniërs de gelegenheid te geven zichzelf 

te verdedigen. Terwijl de Serviërs (Kroatische, Bosnische of Servische Serviërs) het beleg van 

Bihac en Sarajevo in volle hevigheid voortzetten en Srebrenica en Zepa genocidaal onder de 

voet lopen, zit een Rapid Reaction Force duimen te draaien in een Kroatisch hotel en durven 

de NAVO-straaljagers alleen nog maar langs de Joegoslavische kusten te vliegen. Het geeft 

geen pas de VN of haar secretaris-generaal hiervan de schuld geven. Eventuele frustratie en 

woede dienen gericht te worden aan de nationale overheden die dit beleid mede vorm hebben 

gegeven, inclusief Nederland.’ (André van Os, Trouw, 22 juli 1995).  

 

De directeur van het Rode Kruis belicht een bij uitstek humanitair aspect van de situatie in 

Bosnië, samengebald in de vraag die vluchtelingen cameramensen en hulpverleners toeriepen: 
‘Je hoeft ons geen brood te geven, maar geef ons onze mannen terug! Waar zijn zij 

gebleven?.’ (Cense, Trouw, 22 juli 1995).  

 

9.6.6 (Hoofd)redactionele commentaren in Trouw 

In de week na de val van Srebrenica wijdt Trouw twee (hoofd)redactionele commentaren aan 

de situatie in en rond Bosnië. De Nederlandse positie komt daarin niet aan de orde, de meeste 

aandacht gaat uit naar de actoren betrokken bij het internationale diplomatieke overleg. 

Bosnische Serven en Moslims komen een enkele keer ter sprake. ’Moslims’ worden opnieuw 

slechts een enkele keer expliciet genoemd, de Moslim-enclaves vatten we op als verwijzend 

naar de bevolkingsgroep ‘Moslims’. De rolverdeling en waardering kennen geen 

verrassingen. 

 

Bosnische Serven 

• Bosnische Serviërs verachten de internationale rechtsorde (18 juli 1995); 

• Bosnische Serviërs hebben dat nog eens getoond bij het onder de voet lopen van Srebrenica, 

gevolgd door moorden en verkrachten (18 juli 1995); 

• Bosnische Serviërs houden Goražde en Sarajevo met zware wapens onder schot (22 juli 1995). 
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Moslims 

• Srebrenica is gevallen, Zepa staat op vallen (18 juli 1995); 

• Daadwerkelijk beschermen van Sarajevo zou mooi begin zijn voor de wederopbouw van een 

Bosnische Moslim-staat (18 juli 1995); 

• (Moslim-enclaves) Goražde en Sarajevo nog steeds onder bereik van zware wapens van Bosnische 

Serviërs (22 juli 1995). 

 

Internationale actoren 

• VN-politiek van ‘safe havens’ is met de val van Srebrenica en de op handen zijnde val van Zepa 

ten einde (18 juli 1995); 

• VN staat op tweesprong: terugtrekken of een zodanige aanwezigheid dat de VN-macht niet louter 

een symbolische macht vormt, maar een om daadwerkelijk rekening mee te houden (18 juli 1995); 

• VN moet de Bosnische Serviërs laten weten dat Sarajevo daadwerkelijk een ‘veilige haven’ zal zijn 

en derhalve verdedigd zal worden met alle beschikbare middelen (18 juli 1995); 

• VN kan op die manier nog iets redden van deerlijk geschonden eergevoel (18 juli 1995); 

• Europa zou terugtrekken van VN onduldbaar moeten vinden, de dictatuur van de cynische 

misdadigheid heeft in Europa lang genoeg geheerst (18 juli 1995); 

• Contactgroep is stellig van plan de opmars van de Servische Bosniërs (sic) te stuiten, al is niet 

duidelijk onder welke voorwaarden en tegen welke prijs de internationale gemeenschap de grens 

wil trekken (22 juli 1995); 

• Contactgroep beperkte zich tot uitspreken van dreigement, stelde geen ultimatum en scherpte de 

instructies voor luchtacties niet aan (22 juli 1995); 

• Deze uitkomst van beraad Contactgroep is in ieder geval iets, over terugtrekking van de VN-macht 

is met geen woord gesproken en dat is winst (22 juli 1995); 

• Contactgroep heeft aarzelend de vuist geheven en voorzichtig een streep getrokken (22 juli 1995); 

• Rusland staat uiterst gereserveerd tegenover robuuster optreden (22 juli 1995). 

 

 

9.6.7 Nieuwsanalyses en achtergronden in De Telegraaf 

In de week na de val van Srebrenica publiceert De Telegraaf twee achtergronden van de 

situatie in Bosnië: een beschouwing over de historische wortels van de oorlog in Bosnië en 

een bijdrage van G.B.J. Hiltermann in zijn rubriek De wereld vandaag. Artikelen met een 
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uitgesproken human interest-karakter (de persoonlijke ervaringen van betrokkenen in het 

conflict weergevend) scharen we onder ‘berichtgeving’. 

 

Op woensdag 20 juli schrijft Frits Behrendt, die een groot aantal cartoons over de oorlog in 

Bosnië heeft gepubliceerd in De Telegraaf, een bijdrage over de historische wortels van de 

oorlog in Bosnië. Hij gaat terug tot de veldslag op het Merelveld in 1389 toen de Turken de 

Serven versloegen en de laatsten hun Groot-Servische rijk uiteen zagen vallen.  
‘De veldtocht tegen alles wat niet-Servisch is, op “oude Servische aarde.” (oproep van de 

Cetnik-beweging), is in feite een heilige oorlog met als doel de wedergeboorte van het 

“Groot-Servische Rijk.” (...) In hun grootheidswaanzin en verachting voor “alle anderen” zijn 

de fanatici in Belgrado en Pale zonder meer vergelijkbaar met de kliek rond Saddam Hoessein 

in hun streven naar “Groot-Irak” en de nazi’s die “für Gross-Deutschland” een wereldoorlog 

veroorzaakten.’ 

 

Uithalend naar de internationale gemeenschap stelt hij dat een keihard militair ingrijpen, 

gepaard met wapens voor de Moslims, de enige manier zou zijn geweest om de agressie te 

stoppen. 

‘In plaats daarvan heeft men alles geslikt wat door Milošević en de zijnen als voldongen feit 

werd gepresenteerd en op elke inbreuk tegen de mensenrechten, op elke bloedige actie tegen 

weerlozen en massale etnische zuiveringen gereageerd met nietszeggende verklaringen en 

laffe uitvluchten, af en toe opgesmukt met loze dreigementen. (…) Wie aan de moorden een 

eind wil maken, moet ervoor zorgen dat de moordenaar de wapens uit de hand worden 

geslagen. Eerst wanneer de verantwoordelijke politici in New York en Brussel hebben 

begrepen met wat voor lieden zij in dit conflict te maken hebben, zal men misschien bereid 

zijn om snel en effectief te handelen, niet om de oorlog te voeren, maar om DE OORLOG TE 

BEËINDIGEN, want daar gaat het toch om..’ (Fritz Behrend, De Telegraaf, 20 juli 1995). 

 

Op zaterdag 22 juli 1995 is de centrale vraag voor G.B.J. Hiltermann: ‘Doet Amerika wel of 

niet mee?’. De V-raad heeft militairen met een onmogelijke opdracht naar Joegoslavië 

gestuurd, blijkbaar in  
‘de veronderstelling dat fanatici die de eeuwenoude droom van een Groot-Servië koesteren, 

eerbied zouden hebben voor ‘blauwe baretten’ – niemand die land en volk kent zou op dat 

idee gekomen zijn.’ 
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Zo handelend, heeft de V-raad een zware verantwoordelijkheid op zich geladen voor de nu 

ontstane situatie.  

‘Ik heb de interventie altijd ontraden, omdat de kwestie Joegoslavië onoplosbaar is, maar kan 

nu niet anders concluderen dan dat de wereld tot ingrijpen verplicht is. Niet om een oplossing 

op te leggen, maar om pure oorlogsmisdaden, op grote schaal nog wel, te voorkomen.’ 

 

Hoe jammer ook, Europa is daar in zijn eentje niet toe in staat, het heeft de hulp van de VS 

nodig. En dat land lijkt zich aan zijn verantwoordelijkheid te willen onttrekken. Van president 

Clinton, ‘een typische provinciale politicus die van de wereld weinig weet en weten wil’, te 

begrijpen. In verkiezingstijd kan hij geen sneuvelende mariniers gebruiken. Maar, aldus 

Hiltermann, niet alleen van Clinton, ook van de Republikeinen is weinig hoogte te krijgen 

over het Bosnië-beleid. En zonder Amerika gaat het niet (Hiltermann, De Telegraaf, 22 juli 

1995). 

  

9.6.8 (Hoofd)redactionele commentaren in De Telegraaf 

In de week na de val Srebrenica wijdt De Telegraaf vier hoofdredactionele commmentaren 

aan de situatie in en rond Bosnië. Het hoofdthema van de commentaren is de Nederlandse 

betrokkenheid bij de situatie in Bosnië. Internationale actoren worden bij hoge uitzondering 

met naam en toenaam genoemd (de VN een keer), voor het overige gaan ze schuil achter 

algemene aanduidingen als ‘de bij de oorlog in Joegoslavië betrokken landen’. Bosnische 

Serven en Bosnische Moslims worden wel enkele keren genoemd. De rolverdeling tussen en 

waardering voor deze actoren is glashelder: de eersten doen de laatsten onmetelijk veel leed 

aan. Wat de Nederlandse actoren betreft is het deze week vooral minister Pronk die inspireert 

tot het schrijven van een (hoofd)redactioneel commentaar. Verder is de terugkeer van de 75 

gegijzelde leden van Dutchbat aanleiding om de militairen en het thuisfront lof toe toe te 

zwaaien: 
‘Een warm welkom is op zijn plaats omdat zij zich op een geweldige manier hebben ingezet 

om het onmetelijke leed van de Bosnische Moslims te helpen verzachten. Ze moesten die 

humanitaire taak verrichten onder uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, met 

gevaar voor eigen leven en met uiterst beperkte middelen. Hun inzet toont weer eens aan hoe 

goed de Nederlandse krijgsmacht als het erop aankomt, op haar taken is berekend.’ (‘Hulde’, 

De Telegraaf, 17 juli,1995). 
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Een dag later hekelt de krant de uitspraken van minister Pronk over gruwelijke wandaden van 

de Bosnische Serven. Met het oog op de veiligheid van de Nederlandse blauwhelmen die nog 

in Srebrenica verblijven onverstandig, aldus de krant: 
‘Het was dan ook, om het mild uit te drukken, wonderlijk dat terwijl de militairen hun mond 

hielden, minister Pronk publiekelijk de alarmklok ging luiden over de gruwelijke wandaden 

die de Bosnische Serviërs de Moslims hebben aangedaan. (...) Dat was niet verstandig van 

Pronk. (...) Overigens is het de vraag wat minister Pronk het afgelopen weekeinde precies te 

zoeken had in Bosnië. Met zijn aanwezigheid liep hij voornamelijk de hulpverleners voor de 

voeten.’ (‘Veiligheid’, De Telegraaf, 18 juli, 1995).  

 

Na terugkeer uit Tuzla heeft Pronk het woord ‘genocide’ gebruikt. De krant vindt zijn uithaal 

naar de Bosnische Serven, gezien wat die in Bosnië uitrichten, begrijpelijk, maar politiek niet 

acceptabel: 

‘In die zin is zijn uithaal naar de Bosnische Serviërs wel te begrijpen. Wat die daar uitrichten 

tart elke beschrijving. Maar toch kan de – tweede – uithaal van de bewindsman onder de 

huidige omstandigheden politiek niet door de beugel. Zijn uitlatingen staan, ondanks de 

verklaring van premier Kok, haaks op de afspraak binnen het kabinet dat de veilige terugkeer 

van de Nederlandse blauwhelmen die in Bosnisch-Servische handen zijn, eerste prioriteit 

moet hebben. (…) Minister Pronk had de zinnigheid van die opstelling moeten begrijpen, 

zeker nadat hij voor zijn eerste losse opmerkingen tijdens het weekeinde al op de vingers was 

getikt..’ (‘Hardleers’, De Telegraaf, 20 juli 1995). 

 

Op zaterdag 22 juli is het resultaat van de bijeenkomst van de Contactgroep in Londen 

onderwerp van commentaar. De krant is positief over het besluit om in Bosnië te blijven, 

twijfelt over het dreigen met luchtacties om Goražde te beschermen en is somber over de 

verdere vooruitzichten.  
‘De wereld heeft terecht niet willen besluiten om uit Bosnië weg te trekken. Voor de VN is 

nog veel humanitair werk te doen. Bovendien zou dat de kans op een middeleeuws bloedbad 

alleen maar hebben vergroot. Maar van een echt overtuigend antwoord is geen sprake. Het 

lijkt er sterk op dat vooralsnog weer voor een doormodder-scenario is gekozen.’ (‘Bitter’, De 

Telegraaf, 22 juli 1995). 

 

Bosnische Serven 

• Bosnische Serven hebben Srebrenica onder de voet gelopen en het gebied op misdadige wijze 

etnisch gezuiverd (17 juli 1995); 
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• Bosnische Serven houden enkele honderden Nederlandse VN-militairen vast (1 juli 1995); 

• Wat Bosnische Serven uitrichten, tart elke beschrijving (18 juli 1995); 

• Bosnische Serven begaan gruwelijke wandaden (18 juli 1995); 

• Bosnische Serven houden er barbaarse veroveringspraktijken op na (22 juli 1995). 

 

Bosnische Moslims 

• Bosnische Moslims wordt onmetelijk veel leed aangedaan (17 juli 1995); 

• Duizenden mannen en jongeren uit ‘veilige haven’ Srebrenica worden nog vermist, enclave Zepa is 

zo goed als gevallen, enclaves Goražde en Sarajevo worden bedreigd (17 juli, 1995); 

• Bosnische Moslims slachtoffer van gruwelijke wandaden (18 juli 1995). 

 

 

9.7 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving van 24 tot en met 29 juli 1995 

  

Zondag 23 juli 1995 wordt Dutchbat in Zagreb verwelkomd door kroonprins Willem-

Alexander, premier Kok, minister van Defensie Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy. Een 

dag later keren de blauwhelmen terug in Nederland. De terugkeer van Dutchbat brengt met 

zich mee dat de berichtgeving over wat zich bij de verovering van Srebrenica heeft 

afgespeeld, van karakter verandert. De rol van de Nederlandse VN-soldaten en met name die 

van commandant Karremans krijgen (veel) meer aandacht. En vooral: de rol van Dutchbat en 

van overste Karremans wordt onderwerp van discussie. In hoeverre hebben de Nederlandse 

soldaten ‘meegeholpen’ aan de deportatie van de Moslimbevolking in Srebrenica en hoever 

reikt hun sympathie voor de Serven? Dit zijn enkele vragen die in de dagbladen aan de orde 

komen. Verder blijft de situatie in Bosnië zelf aandacht vragen. Vooral de situatie rond de 

enclaves Sarajevo, Bihac, Zepa en Goražde zorgt voor een dagelijkse stroom van berichten.  

 
Figuur 9.4 aandacht voor het conflict in Bosnië in de week van 24 – 29 juli 1995 
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In totaal publiceren de dagbladen 177 artikelen over de situatie in en rond Bosnië, duidelijk 

minder dan in de voorafgaande week (N=203). Vooral het geringe aantal artikelen op 

zaterdag 29 juli valt op (N=18, tegen vrijdag 28 juli N=37). De Volkskrant heeft de meeste 

artikelen (N=60), gevolgd door NRC Handelsblad (N=51) en Trouw (N=37). De Telegraaf 

sluit de rij met 29 artikelen over het conflict in Bosnië. Hoewel de Volkskrant de meeste 

artikelen publiceert, genereert zij niet de meeste uitspraken, zoals blijkt uit de volgende tabel. 

 
Tabel 9.5 Aantal relevante uitspraken over Bosnië in de week van 24 – 29 juli 1995, uitgesplitst naad dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

N In%* N In%* N In%* N In%* N In%* 
24 juli 1995 172 19,7 210 23,0 89 10,0 108 20,9 579 18,1 
25 juli 1995 148 17,0 164 17,9 177 19,9 73 14,1 562 17,6 
26 juli 1995 145 16,6 104 11,4 199 22,4 118 22,8 266 17,7 
27 juli 1995 132 15,1 193 21,1 149 16,7 59 11,4 533 16,7 
28 juli 1995 170 19,5 134 14,6 188 21,1 117 22,6 609 19,1 
29 juli 1995 105 12,0 110 12,0 88 9,9 42 8,1 345 10,8 
Totaal  872 100 915 100 890 100 517 100 3194 100 
In % **  27,3  28,6  27,9  16,2  100 
*   in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken in dagbladen als geheel 

 
 
Het totaal aantal uitspraken in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw is nagenoeg gelijk, 

het aantal uitspraken in De Telegraaf is aanzienlijk lager. Vergeleken met de voorafgaande 

week (zie tabel 9.3, p. 84) besteedt De Telegraaf in deze periode verhoudingsgewijs duidelijk 
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minder aandacht aan het conflict in en om Bosnië (16,3% tegen 20,6%), NRC Handelsblad 

juist meer (28,1% tegen 22,1%).  
 
9.7.1 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op maandag 24 juli 1995 

Op maandag 24 juli openen drie van de vier kranten met de situatie in Bosnië zelf, meer 

specifiek met de opmars van de snelle reactiemacht naar Sarajevo. Alleen De Telegraaf opent 

met de verwelkoming van Dutchbat in Zagreb (zie box 9.33).  

 

Uitgaande van de stelling dat de opening van een krant het belangrijkste nieuws bevat, laten 

de voorpagina’s geen spoor van twijfel over wat maandag 24 juli 1995 het belangrijkste 

nieuws (over voormalig Joegoslavië) is: de situatie in Bosnië zelf, meer in het bijzonder het 

inzetten van de snelle reactiemacht ter bescherming van Sarajevo, is in drie van de vier 

kranten de opening. De lotgevallen van Dutchbat vormen weliswaar iets vaker stof voor een 

artikel (over Dutchbat verschijnen 11 artikelen, over de situatie in Bosnië 9), maar alleen De 

Telegraaf opent met Dutchbat. Vergeleken met voorgaande weken valt het derde thema, de 

stellingname van de belangrijkste internationale actoren, buiten de schijnwerpers van de 

publiciteit. In het licht van de afloop van het recente crisisberaad in Londen is dat alleszins 

begrijpelijk: alle nadruk valt nu op het uitvoeren van de gemaakte afspraken op een zodanige 

manier dat de internationale gemeenschap weer aan geloofwaardigheid wint.  
 

Box 9.33 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van maandag 24 juli 
1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant AP, AFP, Reuter/Sarajevo Snelle reactiemacht rukt op naar Sarajevo * 

Bovenkop: Bosnische Serven doden twee Franse VN’ers 
 Reuter, AFP/Zagreb Kroatië zegt steun toe voor verdediging Bihac-enclave 
 Onze verslaggever Hans 

Moleman/Zagreb 
Couzy verwijt NAVO falen bij luchtsteun 
Onderkop: Nederlandse VN’ers zagen in enclave Srebrenica 
weinig gruwelijkheden Serven 

 Onze verslaggever/Zagreb Weet Karremans wel wat hij zegt, vraagt internationale pers 
zich af 

Trouw Reuter, AFP, DPA/Sarajevo Reactiemacht rukt op naar hevig bestookt Sarajevo * 
 Onze verslaggeefster/Zagreb Blijdschap over Dutchbat, droefheid over lot Moslims 

De Telegraaf Charles Sanders & Frank van 
Vliet/Zagreb 

‘Trots op wat we deden’ * 
Onderkop: Emotionele verhalen van Dutchbat 

NRC Handelsblad Reuter, AFP, AP Reactiemacht met artillerie op Igman * 
 Redacteur Coen van Zwol/Vitez ‘We schieten terug als op VN wordt geschoten’ 
 Redacteuren Ward op den 

Brouw & Harry Meijer/Zagreb 
Karremans: ten minste duizend doden 

* opening 
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De situatie in Bosnië: Sarajevo 

De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad openen alledrie met het bericht dat de VN Britse 

en Franse eenheden van de snelle reactiemacht opdracht heeft gegeven op te rukken naar 

Sarajevo. De opdracht werd gegeven, aldus de berichten, nadat zaterdag 23 juli twee Franse 

VN-soldaten bij beschietingen door de Bosnische Serven om het leven kwamen (in het 

bericht in Trouw wordt overigens de formulering ‘de moord op twee Franse militairen’ 

gebruikt). ‘Oprukken’ impliceert dat de Britse en Franse eenheden met zware artillerie 

posities rond Sarajevo innemen van waaruit ze Bosnisch-Servische stellingen onder vuur 

kunnen nemen. (‘Snelle reactiemacht rukt op naar Sarajevo’, de Volkskrant, 24 juli 1995; 

‘Reactiemacht rukt op naar hevig bestookt Sarajevo’, Trouw, 24 juli 1995; ‘Versterkingen 

voor Sarajevo’, De Telegraaf, 24 juli 1995; ‘Reactiemacht met artillerie op Igman’, NRC 

Handelsblad, 24 juli 1995). NRC Handelsblad voegt er ’s avonds aan toe dat het inzetten van 

de RRF een eerste signaal is dat het de westerse bondgenoten ernst is met de waarschuwing 

die ze na het crisisberaad in Londen aan de Bosnische Serven gegeven hebben. De krant 

meldt ook dat de Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, zaterdag gezegd heeft 

het ‘te betreuren dat bepaalde landen de conferentie interpreteren als mandaat voor eenzijdige 

acties en een overgang naar het gebruik van geweld’. In de berichten wordt verder vermeld 

dat ook de enclaves Zepa en Bihac het afgelopen weekeinde weer beschoten zijn 

(‘Reactiemacht met artillerie op Igman’, NRC Handelsblad, 24 juli 1995). Zepa, schrijft 

Trouw,  
‘blijft de wereld verbazen. De wereld beschouwde het twee weken geleden al als verloren, de 

algemene verwachting was dat het in een mum van tijd zou vallen na de ondergang van 

Srebrenica. Maar het kleine Moslimlegertje daar maakt duidelijk dat de Bosnisch-Servische 

generaal Mladic niet altijd even succesvol is als de door hem bewonderde Napoleon 

Bonaparte.’ (‘Reactiemacht rukt op naar hevig bestookt Sarajevo’, Trouw, 24 juli 1995). 

 

De enclave Bihac ten slotte is een verhaal apart. Daar is sinds enkele dagen een offensief 

gaande van Kroatische en Bosnische Serven, terzijde gestaan door de milities van een 

opstandige Moslim. Volgens de Volkskrant gaat het om generaal Abdic, volgens Trouw om 

de zakenman Fikret Abdic, volgens NRC Handelsblad om de Moslim-rebel Fikret Abdic, 

volgens De Telegraaf om Moslim-rebellen. Hoe dat precies zij, duidelijk is dat de situatie 

rondom deze enclave nogal ingewikkeld ligt. Die situatie wordt politiek en militair nog 

complexer als berichten verschijnen dat de Kroatische regering bereid is de verdedigers van 
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de Moslim-enclave te steunen. Kroatië heeft er namelijk om twee redenen belang bij dat de 

enclave standhoudt. Zou Bihac in handen van de Serven vallen, dan zou het voor Kroatië een 

stuk moeilijker worden de Krajina op de Kroatische Serven te heroveren: de aanvoerlijnen 

tussen Bosnië en de Krajina zouden dan grotendeels beheerst worden door de Serven. In de 

tweede plaats moet Kroatië in dat geval vrezen voor een nieuwe stroom vluchtelingen, die de 

stabiliteit van het land in gevaar kan brengen (‘Kroatië zegt steun toe voor verdediging Bihac-

enclave’, de Volkskrant, 24 juli 1995; ‘Pact Zagreb-Sarajevo wegens strijd in Bihac’, NRC 

Handelsblad,24 juli 1995).  

  

Over de snelle reactiemacht verschijnen in NRC Handelsblad nog twee aanvullende artikelen. 

Redacteur Coen van Zwol schetst de problemen waarmee de Fransen en de Britten bij de 

opbouw van de reactiemacht te maken krijgen.Trage besluitvorming aan de kant van de VN 

en tegenwerking van Bosnische zijde vormen de hoofdingrediënten van zijn relaas. Zijn 

conclusie:  

‘Dat Bosnië gisteren besloot nu eens geen zand in de machine van de VN te strooien, was tot 

de aankomst van de Fransen en de Britten op de Igman eigenlijk nog de grootste winst.’ (‘We 

schieten terug als op VN wordt geschoten’, NRC Handelsblad, 24 juli 1995). 

 

Redacteur Menno Steketee schetst de omvang en aard van de vuurkracht die de snelle 

reactiemacht toevoegt aan de reeds in Sarajevo gelegerde VN-troepen (‘VN in Sarajevo krijgt 

van Britse en Franse macht extra vuursteun’, NRC Handelsblad, 24 juli 1995).  

 

Dutchbat 

De vier dagbladen publiceren maandag 24 juli gezamenlijk elf artikelen over Dutchbat, 

allemaal geschreven door eigen verslaggevers of redacteuren (zie box 9.34).  

 
Box 9.34 Artikelen over Dutchbat in de dagbladen van maandag 24 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Onze verslaggever Hans 

Moleman/Zagreb 
Couzy verwijt NAVO falen bij luchtsteun 
Bovenkop: Nederlandse VN’ers zagen in enclave Srebrenica 
weinig gruwelijkheden Serven  

 Onze verslaggever/Zagreb Weet Karremans wel wat hij zegt, vraagt internationale pers 
zich af 

 Onze verslaggever Bas 
Mesters/Zagreb 

‘Niemand van Dutchbat voelt zich held’ 
Bovenkop: Nederlandse blauwhelmen voelden zich 
machteloos tegenover Serven èn Moslims 

Trouw Onze verslaggeefster/Zagreb Blijdschap over Dutchbat, droefheid over lot Moslims 
 Maaike van Houten/Zagreb Het enige wat ze nu nog willen, is gewoon snel naar huis 

De Telegraaf Charles Sanders & Frank van 
Vliet/Zagreb 

‘Trots op wat we deden’  
Onderkop: Emotionele verhalen van Dutchbat 
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 Charles Sanders & Frank van 
Vliet/Zagreb 

Dutchbat getuige van gruweldaden 
Bovenkop: Generaal Couzy geeft uitleg over rol 
blauwhelmen 

 Frank van Vliet/Zagreb Voorzichtige kritiek van Sacirbey op Dutchbat 
NRC Handelsblad Redacteuren Ward op den 

Brouw & Harry Meijer/Zagreb 
Karremans: ten minste duizend doden 

 Redacteuren Ward op den 
Brouw & Harry Meijer/Zagreb 

Serven zijn voor Dutchbatters nu de ‘good guys’ 

 Redacteuren Ward op den 
Brouw & Harry Meijer/Zagreb 

Voorhoeve vreesde alsnog gijzeling 

 

 

In deze artikelen zijn drie centrale thema’s te bespeuren: 

• De persconferentie van zondag 23 juli in Zagreb met minister Voorhoeve, luitenant-generaal 

Couzy en overste Karremans; 

• Persoonlijke verhalen van leden van Dutchbat; 

• Kritiek op het optreden van Dutchbat.  

 

Persconferentie in Zagreb 

Op de persconferentie in Zagreb zijn luitenant-generaal Couzy en de commandant van 

Dutchbat, overste Karremans, de belangrijkste woordvoerders. Minister van Defensie 

Voorhoeve is vooral ten behoeve van de internationale pers aangeschoven, zoals de 

Volkskrant schrijft. Couzy verklaart dat de Nederlandse VN’ers zelf onderweg van Potocari 

naar de grens geen gruwelijkheden van de Bosnische Serven hebben waargenomen. Hij voegt 

eraan toe dat de Nederlanders niet hebben kunnen waarnemen wat tussen de controleposten in 

is voorgevallen. Hoewel de kop anders doet vermoeden, is dit ook de strekking van het 

bericht in De Telegraaf. Letterlijk schrijft deze krant: 

‘De Nederlandse blauwhelmen hebben niet met eigen ogen waargenomen dat er in de omver 

gelopen Moslim-enclave op grote schaal is gemoord. Wel hebben ze een aantal zeer ernstige 

schendingen van de mensenrechten geconstateerd.’ (‘Dutchbat getuige van gruweldaden’, De 

Telegraaf, 24 juli 1995).  

 

Alle kranten schrijven dat Couzy een opsomming heeft gegeven van de incidenten waarvan 

met zekerheid te zeggen valt dat ze hebben plaatsgevonden. Een zekerheid die gebaseerd is 

op het gegeven dat soldaten van Dutchbat getuige geweest zijn van de incidenten. Couzy 

noemt: 
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• Vlakbij Potocari hebben twee blauwhelmen gezien dat Serviërs negen Moslim-mannen afvoerden 

naar een huis. Er klonk geweervuur en even later troffen de VN’ers negen lijken aan. In de rug 

geschoten. ‘Van deze oorlogsmisdaad zijn foto’s genomen’, aldus Couzy.  

• Andere soldaten van Dutchbat hebben ook negen lijken in een huis gezien, vergelijking van de 

foto’s moet uitwijzen of het om dezelfde of om andere slachtoffers gaat.  

• Een blauwhelm heeft gezien hoe een Moslim-man werd meegenomen naar een ander huis en daar 

een schot door het hoofd kreeg.  

• Meerdere soldaten hebben gezien hoe mannelijke Moslims in een bus werden geslagen en 

mishandeld; de Serviërs hielden hiermee op toen ze ontdekten dat VN’ers er getuige van waren 

(‘Couzy verwijt NAVO falen bij luchtsteun’, de Volkskrant, 24 juli 1995; ‘Blijdschap over 

Dutchbat, droefheid over lot Moslims’, Trouw, 24 juli 1995; ‘Dutchbat getuige van gruweldaden’, 

De Telegraaf, 24 juli 1995; ‘Karremans: ten minste duizend doden’, NRC Handelsblad,  

24 juli 1995).  

 

Enkele uitlatingen van overste Karremans over de Bosnische Serven zijn weliswaar in alle 

kranten terug te vinden, maar de omvang en vooral de context van de weergave verschilt 

aanzienlijk (zie box 9.35).  

 
Box 9.35 Weergave van enkele uitlatingen van overste Karremans in de vier onderzochte dagbladen 

Bron Korte inhoud 
de Volkskrant 

 
‘Weet 
Karremans 
wel wat hij 
zegt, vraagt 
internationale 
pers zich af’ 

‘“Er zijn geen good guys en bad guys bij de ondergang van VN-safe haven Srebrenica”, verklaart 
Karremans onomwonden. Genocide tegen vluchtelingen? Niets van gezien. De Serven hebben zijn 
eenheid “keurig buiten spel” gezet. Geen gericht schot is er op een soldaat van Dutchbat afgevuurd, 
alleen waarschuwingsschoten vlak ernaast. Verder meldt de verslaggever nog dat de Moslims 
volgens Karremans in het begin van de oorlog zo’n tweehonderd Servische dorpen in de omgeving 
van de enclave gezuiverd hebben. Gevraagd naar bewijzen, moet Karremans het antwoord schuldig 
blijven. Volgens de Volkskrant probeert minister Voorhoeve ten overstaan van de internationale 
pers te redden wat er te redden valt. Ook de Bosnische Moslims hebben gebieden gezuiverd, zegt 
hij, maar de Bosnische Serven zijn in overwegende mate de slechteriken. Na afloop bestoken 
buitenlandse journalisten de minister met vragen: 
 “Weet Karremans niet dat dat verhaal van die tweehonderd Servische dorpen standaard 
oorlogspropaganda is van Mladic en Karadžić, alleen bedoeld om hun eigen zuiveringen goed te 
praten? Dat er nooit bewijs voor is geleverd?” 
De minister kan het slechts beamen. En hij benadrukt nog maar eens dat de bad guys toch vooral de 
Serven zijn. Maar ook sommige manschappen denken daar anders over. “We zijn beroofd van veel 
van onze uitrusting”, zegt een soldaat van de B-compagnie. “Maar verder zijn die Serven goede 
soldaten. Ordelijk. Die Moslims waren een ongeregeld zootje.”’  
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Trouw 

 
‘Blijdschap 
over 
Dutchbat, 
droefheid 
over lot 
Moslims’ 

 
‘De inname van Srebrenica door de Bosnische Serven was een “uitstekend geplande aanval”. Er is 
alleen geschoten op Moslims-strijders, niet op de Dutchbatters die vandaag naar Nederland komen. 
(...) Karremans zei dat er nergens gericht is geschoten op de VN-observatieposten. In het algemeen 
hebben de Serven de blauwhelmen ontzien waar ze konden. (...) Het moest Karremans wel van het 
hart dat het niet meeviel “blauw te blijven denken” toen de Serven hun troepen zo massaal 
verschoven.’ 

 

 
De Telegraaf 

 
‘Dutchbat 
getuige van 
gruweldaden’  

 
‘Karremans zei dat het hem duidelijk is geworden dat in de burgeroorlog op de Balkan moeilijk is 
aan te geven “wie de goeden en de slechten zijn”.’ 

 

 
NRC 
Handelsblad 

 
‘Serven zijn 
voor 
Dutchbatters 
nu de “good 
guys”’ 

 
‘Overste Karremans gaf gisteren geen blijk van sympathie voor de Serven, maar moest toegeven dat 
zijn tegenspeler Mladic het schrander heeft aangepakt. “De slag om Srebrenica was van de kant van 
de Serven een correcte militaire operatie. Ze hebben ook doelbewust het bataljon niet gericht 
beschoten. Mladic heeft ons op knappe wijze uitgemanoeuvreerd.” (...) Karremans wilde niet zover 
gaan om de Serven ook als de “betere” partij te kwalificeren. “Je kunt in deze oorlog niet spreken 
over good guys en bad guys. De Moslims hebben eerder 192 dorpen platgebrand. Voor mij zijn ze 
allemaal hetzelfde.” (...) Tijdens de tweede, voor de Engelstalige media bedoelde persconferentie, 
moest Karremans in gebreke blijven toen hem werd gevraagd zijn bewering over het platbranden 
van dorpen door Moslims met bewijzen te staven. Het versterkte de indruk van een pro-Servische 
en anti-Moslimattitude die de verhalen van de Nederlanders gisteren wekten.’ 

 
 

Kijken we naar de drie ochtendbladen, dan zien we dat: 

• De Telegraaf nauwelijks aandacht besteedt aan de uitspraken van overste Karremans over het 

gedrag van de Bosnische Serviërs en deze uitspraken in het geheel niet in (een politiek geladen) 

context plaatst;  

• Trouw meer aandacht besteedt aan de uitspraken van overste Karremans en de uitspraken in een 

militair-technische context plaatst; binnen dat kader, zoveel is duidelijk, heeft Mladic in de ogen 

van Karremans knap geopereerd; 

• de Volkskrant van de drie ochtendkranten het meest uitvoerig over Karremans uitlatingen bericht 

en de uitspraken in een militair-technische, maar vooral in een politieke context plaatst; dat laatste 

gebeurt al enigszins als de krant vermeldt dat de chef Legervoorlichting het betoog van de overste 

met het zweet in de handen aanhoort en gebeurt heel expliciet in de zinsnede ‘minister Voorhoeve 

poogt nog te redden wat er te redden valt’; 

• de impliciete boodschap is glashelder: Karremans heeft op z’n zachtst gezegd uiterst ongelukkige 

uitspraken gedaan die de indruk wekken dat hij begrip, zo niet sympathie voor de Serviërs heeft. 

Aan het slot van de bijdrage wordt opnieuw de uitspraak van minister Voorhoeve geparafraseerd 

dat vooral de Serviërs de bad guys zijn. Die parafrase krijgt extra betekenis door de (valse) 

tegenstelling die vervolgens gecreëerd wordt door de zinsnede ‘Maar sommige manschappen 

denken daar toch anders over’. Wat dan volgt is een opmerking van een anonieme soldaat over de 
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technisch-militaire kwaliteiten van de Serviërs. De tegenstelling kan vals genoemd worden omdat 

hier overgestapt wordt van een uitgesproken politieke context naar een zuiver militair-technische 

context. Dat roep de vraag op of minister en soldaat wel over hetzelfde spreken en of de 

tegenstelling dus wel aanwezig is.  

 

Net als de Volkskrant laat NRC Handelsblad overste Karremans tamelijk uitvoerig aan het 

woord over de Bosnische Serven. De context is militair-technisch èn politiek van karakter. 

Met de kanttekening dat het politieke karakter veel minder expliciet is dan in de Volkskrant. 

Dat is vooral terug te voeren op het ontbreken van enigerlei koppeling tussen wat minister 

Voorhoeve en wat overste Karremans en individuele leden van Dutchbat op de 

persconferentie naar voren brengen.  

  

Persoonlijke verhalen van Dutchbat-soldaten 

Alle dagbladen berichten over de ervaringen en waarnemingen van individuele leden van 

Dutchbat. Het grootste deel van deze persoonlijke verhalen gaat over de enorme spanning 

waaronder de VN-soldaten de laatste weken hebben moeten leven en over de ellende die ze 

onder de vluchtelingen gezien en meegemaakt hebben. Een kleiner deel van de verhalen gaat 

over de opvattingen van Dutchbatters jegens Moslims en Bosnische Serven. Beide elementen 

zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verweven. Te scheiden zijn ze dus niet, te onderscheiden 

wel. Het grootste verschil tussen de vier kranten schuilt in het al dan niet aanwezig zijn van 

beide elementen in de persoonlijke verhalen. Of nog wat nauwkeuriger geformuleerd: in de 

verhouding tussen de aanwezigheid van beide elementen (zie box 9.36).  

 



 370 

Box 9.36 Weergave van enkele persoonlijke verhalen van leden van Dutchbat in de vier 

onderzochte dagbladen 

Bron Dutchbatters over hun ervaringen in Bosnië * 
de Volkskrant 
 
‘Niemand van 
Dutchbat voelt 
zich held’ 

‘Voor geen goud wil sergeant Frank Struik (...) nog ooit terug naar Bosnië.  
“Ik wil er niet eens meer overheen vliegen”. Niks wil hij meer met die “geitenzooi” te maken 
hebben. “Het is er zo chaotisch en de haat die die mensen tegenover elkaar hebben zit zo 
verschrikkelijk diep. Zelfs kleine kinderen die nog niks weten, roepen fuck Cetniks”.’ 

 
Vervolgens vertelt sergeant Struik over zijn ervaringen bij het onder de voet lopen van 
Srebrenica. Als groepscommandant van een observatiepost moesten Struik en zijn mannen de 
posities van de Bosnische Serven en van de Moslims in de gaten houden.  
‘Toen Struik ’s avonds de opdracht kreeg zich terug te trekken, lieten de Moslim-strijders hem 
niet gaan. “Er kwam zo’n commandantje met een lange-afstandsgeweer. Zijn tolk zei: You are 
not going to Srebrenica. Om duidelijk te maken dat het hem ernst was, dwong de commandant 
me te kijken en schoot een Serviër verderop bij een huis door zijn hoofd. Toen zei de Moslim: 
Dwa. En schoot nog een Serviër in zijn hartstreek. Ik stond machteloos en zei dat ik geen 
afspraken had in Srebrenica. Op dat moment, toen ik zo werd misbruikt, vroeg ik me echt af 
wat ik hier eigenlijk aan het doen was.”’  

 
Struik vertelt dat ze de volgende ochtend wel mochten vertrekken en dat hij veel geleerd heeft 
van zijn verblijf in Bosnië.  
‘Hij heeft, zoals opvallend genoeg bijna alle Dutchbat-soldaten, respect voor de manier waarop 
de Bosnische Serven onder leiding van generaal Mladic te werk gingen: het is een correcte 
eenheid, de hiërarchie, tactiek en strategie klopt, ze staan onder strak bewind. “Ik heb niet het 
gevoel dat ik door de Bosnische Serven ben misbruikt. De Moslims probeerden het steeds te 
laten voorkomen alsof wij op de Serven schoten. Van hun leger klopt niks, dat is many thiefs no 
indians”’  

 
‘“Niemand van Dutchbat voelt zich een held”, zegt Paul, een mitrailleurschutter van de B-
compagnie. Met zes pantserwagens hadden ze op de ochtend voor de val van Srebrenica nog 
geprobeerd een soort blokkade tegen de Serven te vormen, maar ze dropen al snel af. “We 
hebben geen schot gelost. We waren kansloos”, zegt zijn collega Steve. “Ik heb zeven kleuren 
stront gescheten”’ 

 
Trouw 

 
‘Het enige dat ze 
nu nog willen, is 
gewoon snel naar 
huis’ 

 
‘Emotioneel heeft blauwhelm Edo van de Berg het heel erg zwaar gehad. Vooral toen hij samen 
met zijn maten een menselijk schild moest vormen bij het vluchtelingenkamp in Potocari, om te 
voorkomen dat de Moslim-vluchtelingen massaal de bussen in zouden rennen, angstig op zoek 
naar een enkele reis naar een veiliger wereld. Met een colaatje voor het Holland House in kamp 
Pleso in Zagreb zegt Edo dat hij dit het allermoeilijkste vond: “Ik heb een ontzettende hekel aan 
wat de Duitsers hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Maar toen ik daar bij de 
vluchtelingen stond, heb ik wel eens gedacht: ik ben net een nazi, ik moet hier kinderen en 
vrouwen scheiden, alleen maar omdat er weer genoeg mensen door het hek waren gegaan. Dan 
moest het dicht.”’  

 
En over de toestand in Srebrenica, vlak na de val van de enclave: 
‘“Je ziet al die mensen rennen en huilen, in paniek, ze proberen mee te nemen wat ze kunnen, 
maar oude mensen lieten ze aan hun lot over. Het is dan toch “ieder dopt zijn eigen boontjes”. 
Dat ging soms nietsontziend,” zegt Edo. (...) Het is ook daarom dat de meer dan 300 
Dutchbatters die vandaag op Soesterberg terugkeren, een uiterst genuanceerd beeld hebben over 
wat goed en kwaad is in de oorlog in voormalig Joegoslavië. Ze denken niet in de schema’s van 
de “goede” Moslims en de “slechte” Serven. Ze hebben van beide partijen dingen gezien die ze 
liever niet hadden gezien, zeggen ze.’  
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De Telegraaf 

 
‘Trots op wat we 
deden’ 

 
‘Toen de vluchtelingenstroom eenmaal op gang kwam, hebben we honderden gewonden 
behandeld. Ik zal nooit vergeten hoe ik bij onze compound mijn armen in een vrachtwagen stak 
om mensen naar buiten te tillen en vervolgens tot aan mijn oksels in het bloed kwam. Geen 
Fransman moet mij zeggen dat wij, Nederlanders, ons werk niet naar behoren hebben gedaan, 
niemand van ons bataljon hoeft zich ergens voor te schamen.’ 
(Mark de Bruijn, kapitein geneeskundige troepen) 

 
‘Ik ben trots op wat we in de enclave hebben kunnen doen. Toen ik Bosnië inging, woog ik 83 
kilo, gisteren in Zagreb gaf de weegschaal nog 69 kilo aan. Ik, en met mij alle anderen, hebben 
meer dan de helft van ons militaire voedsel afgestaan aan de vluchtelingen. De manier waarop 
de vluchtelingen dagen later in de trucks werden geladen, staat op mijn netvlies gegrift.’ 
(Michael van Os, korporaal eerste klas).  

 
 

NRC Handelsblad 
 

‘Serven zijn voor 
Dutchbatters nu 
de “good guys”’ 

 
‘Luitenant-generaal Couzy wist niet wat hij hoorde. In het Nederlandse bataljon blauwhelmen 
bleek na terugkeer uit Srebrenica sympathie te bestaan voor de Serven. “In het bataljon bestaat 
de euforische opvatting dat zij de good guys zijn. Dat gevoel bestaat van hoog tot laag. Ik ben 
erg van die zwart-witopvatting geschrokken. Ik moet toegeven dat ik zelf ook niet had verwacht 
dat de Serven zich betrekkelijk correct tegenover de Nederlanders zouden gedragen. Daar heb 
ik me echt grote zorgen over gemaakt.”’ 

 
‘In Nederland zegt iedereen dat de Serven het allemaal gedaan hebben, maar ik heb het idee dat 
ze beiden even erg zijn, Serven en Moslims. Als we in de enclave patrouille liepen, werd er 
door de Moslims vuur van de Serven uitgelokt. Zij schoten over ons heen en wilden daarmee 
bereiken dat de Serven een van ons zouden raken, zodat zij voor de buitenwereld weer de 
zwartepiet toegespeeld zouden krijgen.’ 
(Arnold Blom, soldaat eerste klas). 
 
‘Veel van wat je over de Serven hoort, is gelul. Bijvoorbeeld dat ze in staat zijn om hun eigen 
vader en moeder dood te schieten. Ik heb drie dagen tussen de vluchtelingen gestaan en de 
Serven hebben hen goed behandeld.’ 
(Karel Mulder, soldaat) 
 
‘Ik had liever met de Serven van doen. Die kwamen hun afspraken tenminste na. De Moslims 
zijn absoluut niet te vertrouwen.’  
(een niet met name genoemde collega) 
 
‘Karremans wilde niet zo ver gaan om de Serven als de “betere” partij te kwalificeren. “Je kunt 
in deze oorlog niet spreken over good guys en bad guys. De Moslims hebben eerder 192 dorpen 
platgebrand. Voor mij zijn ze allemaal hetzelfde”’ 

 

‘Over vermeende gruweldaden van de Serven wil een anonieme soldaat geen al te hard oordeel 
vellen. “Misschien was er sprake van een oorlogssituatie en in een oorlog vallen er nu eenmaal 
doden”, zegt hij in een variant op het gezegde dat er spaanders vallen waar gehakt wordt. “Als 
de Bosnische Serven de enclave binnenvallen, kun je niet verwachten dat er niks gebeurt.”’ 

 

 

De persoonlijk verhalen van Dutchbatters krijgen in de vier dagbladen een nogal 

verschillende inkleuring.  

• In de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad komen beide elementen – de ellende en de houding 

ten opzichte van Serviërs en Moslims aan bod, in De Telegraaf komt de houding ten opzichte van 

Serviërs en Moslims niet aan bod;  
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• In De Telegraaf heeft het beeld dat Dutchbatters schetsen van de ellende die ze hebben gezien en 

van hun rol in het zo veel mogelijk verzachten daarvan, een andere ondertoon dan in de overige 

kranten: in De Telegraaf gaat trots op wat ze onder erbarmelijke omstandigheden nog hebben 

kunnen doen, gepaard met een licht heroïsche ondertoon, in de overige kranten is eerder sprake van 

gevoelens van machteloosheid; 

• Over de houding van de Dutchbatters ten opzichte van Serviërs en Moslims, verschillen de 

Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad nogal; Trouw schrijft dat de Dutchbatters niet denken in 

schema’s van de ‘goede’ Moslims en de ‘slechte’ Serviërs, de Volkskrant en NRC Handelsblad 

laten juist duidelijk naar voren komen dat Dutchbatters positief zijn over het optreden van de 

Servische militairen bij het veroveren van Srebrenica en voor het optreden van de Moslims geen 

goed woord overhebben.  

 

Kritiek op Dutchbat  

Alleen De Telegraaf bericht deze dag over kritiek op het optreden van Dutchbat. De 

Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, Sacirbey, heeft voorzichtige kritiek geuit op het 

optreden van de Nederlandse blauwhelmen, aldus de krant. De Nederlanders hebben zich in 

zijn ogen onvoldoende gerealiseerd dat ze te maken hadden met oorlogsmisdadigers. In feite 

hebben zij wel degelijk meegeholpen aan het etnisch zuiveren van de enclave. Vlak voor de 

aanvang van een werkdiner met minister van Voorhoeve, heeft verslaggever Frank van Vliet 

een kort gesprek met de Bosnische minister. Op de vraag of hij verbitterd is over het 

Nederlandse optreden, zegt Sacirbey:  
‘Ik wil het geen bitterheid noemen, maar ik kan niet verbloemen dat wij natuurlijk wel 

teleurgesteld zijn. We hebben duizenden mensen verloren. Dat valt niet zomaar weg te 

poetsen. Onder vrienden moet je daarover kunnen praten.’ 

 

Dat er tijdens het etentje inderdaad gepraat zal worden is duidelijk, zo stelt Van Vliet. Ook 

minister Voorhoeve heeft namelijk nog wat noten op zijn zang. 
‘En om te illustreren dat beide partijen nogal wat aan elkaar hebben uit te leggen, zegt de 

Nederlandse minister grimmig: “Ik wil ook van hem horen waarom het Bosnische 

regeringsleger al lang en breed op de vlucht was bij de eerste Servische aanval.”’. 

(‘Voorzichtige kritiek van Sacirbey op Dutchbat’, De Telegraaf, 24 juli 1995).  

 

9.7.2 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op dinsdag 25 juli 1995 

De situatie in en rond Bosnië beheerst ook dinsdag 25 juli de voorpagina’s. Alle kranten 

hebben ‘Bosnië’ op de voorpagina, op De Telegraaf na openen ze met nieuws over ‘Bosnië’. 
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De opening in De Telegraaf betreft een heel andere kwestie, te weten: fileleed. Pal daarnaast 

staat een grote foto met het opschrift ‘Thuisfront bestormt Dutchbat’. De drie kranten die wel 

met ‘Bosnië’ openen, kiezen overigens ieder voor een ander aspect van de gebeurtenissen in 

en rond Bosnië: de enclave Bihac, de val van Zepa en de politieke afhandeling van de val van 

Srebrenica in Nederland (zie box 9.37). Alles bij elkaar gaat het opnieuw om twee 

hoofdthema’s: de situatie in Bosnië zelf en de terugkeer van en vragen over Dutchbat.  
 

Box 9.37 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van dinsdag 25 juli 

1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant AP, AFP, Reuter/ Bihac, 

Sarajevo, Tuzla 
VN voorzien escalatie bij Bihac-enclave * 

 Verslaggever/Den Haag Minister distantieert zich van overste 
 Verslaggever/Soesterberg Familie bestormt teruggekeerde VN-militairen 

Trouw Verslaggevers/Soesterberg, 
Brussel 

Voorhoeve werd slecht ingelicht * 

 Huib Goudriaan Blauwhelmen hebben blinde vlek voor ‘bad guys’ 
 Reuter, AFP, AP, DPA Reactiemacht betrekt posities bij Sarajevo 

De Telegraaf Michiel Hoogers/Soesterberg Thuisfront bestormt Dutchbat 
NRC Handelsblad Sarajevo Overgave van Zepa gemeld door de VN * 

Bovenkop: Sarajevo ontkent capitulatie 
 Redacteur Willebrord 

Nieuwenhuis/Den Haag 
Kamer bindt vredesmissies aan striktere voorwaarden 

 Redacteur/Den Haag Kritiek Voorhoeve op uitspraken van overste Karremans 
* opening 

 

De situatie in Bosnië: de enclaves 

De situatie rond de Moslim-enclaves zorgt voor een grote variatie in koppen waarachter 

overigens nogal eensluidende berichten schuilgaan. De Volkskrant opent met een artikel 

onder de kop ‘VN vrezen voor een escalatie bij Bihac-enclave’. In dat artikel komt ook de 

situatie rond de enclaves Zepa en Sarajevo aan de orde. De strekking is steeds dezelfde: voor 

de Bosnische regeringstroepen is de situatie verslechterd (‘VN voorzien escalatie bij Bihac-

enclave’, de Volkskrant, 25 juli 1995). In een tweede artikel wordt de militaire en politieke 

situatie rond de enclave Goražde uit de doeken gedaan (‘NAVO werkt aan “fors” antwoord 

aan Serven’, de Volkskrant, 25 juli 1995). Trouw heeft zowel Sarajevo als Goražde in een kop 

staan. Het eerste artikel bevat informatie over de opbouw van de snelle reactiemacht rond 

Sarajevo, het tweede over beraad van de NAVO over de reactie van de NAVO ingeval de 

enclave Goražde wordt aangevallen. In dat artikel wordt ook melding gemaakt van een 

oproep van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Kozyrev, aan de Bosnische 

Serven om af te zien van een aanval op de enclave Gorazde (‘Reactiemacht betrekt posities 

bij Sarajevo; Russisch verzet tegen Servische actie Goražde’, Trouw, 25 juli 1995). De 
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Telegraaf zet Sarajevo in de kop, in het bericht komen ook Bihac, Zepa en Goražde aan de 

orde (‘VN-macht verschanst zich nabij Sarajevo’, De Telegraaf, 25 juli 1995). NRC 

Handelsblad tenslotte opent met ‘Overgave van Zepa gemeld door de VN’ en gaat in het 

bericht ook in op de situatie rond de enclaves Bihac en Sarajevo. In een tweede artikel wordt 

toegelicht hoe de belangen van Moslims, Kroaten en Serven rond de Moslim-enclave Bihac 

bijna onontwarbaar verweven zijn (‘In Bihac kruisen belangen Moslims, Kroaten en 

Serviërs’, NRC Handelsblad, 25 juli 1995). Een derde artikel verschaft informatie over 

NAVO-beraad: wat te doen bij een aanval van de Bosnische Serven op de enclave Goražde 

(‘NAVO wil een wijziging in procedure luchtaanvallen’, NRC Handelsblad, 25 juli 1995). Op 

het eerste gezicht veel variatie, bij nadere lezing berichten met steeds dezelfde strekking, te 

weten: rond alle enclaves loopt de spanning op. De impliciete boodschap is dat de Bosnische 

Serven aftasten hoe reëel het dreigement van de internationale gemeenschap is dat 

grootscheepse luchtaanvallen zullen volgen bij verdere aanvallen op de enclaves. 
 

Alle kranten melden verder dat de VN-gezant voor de mensenrechten in Bosnië, Tadeus 

Mazowiecki, verklaard heeft dat de Bosnische Serven bij de verovering van Srebrenica op 

grote schaal de mensenrechten geschonden hebben (‘Mazowiecki: barbarisme Serven’ 

(vervolg op: ‘VN voorzien escalatie bij Bihac-enclave’), de Volkskrant, 25 juli 1995; 

‘Reactiemacht betrekt posities bij Sarajevo’, Trouw, 25 juli 1995; ‘VN-macht verschanst zich 

nabij Sarajevo’, De Telegraaf, 25 juli 1995; ‘Mazowiecki: “barbarij” van Serven in 

Srebrenica’, NRC Handelsblad, 25 juli 1995).  

 

Dutchbat 

Op dinsdag 25 juli publiceren de vier kranten gezamenlijk 12 artikelen over ‘Dutchbat’. Alle 

artikelen zijn van de hand van eigen verslaggevers of redacteuren (zie box 9.38).  

In de artikelen zijn twee hoofdthema’s te bespeuren:  

• De feestelijke thuiskomst op vliegveld Soesterberg, een gesprek met een teruggekeerde blauwhelm 

daarbij inbegrepen; 

• Reacties op de ‘good guys, bad guys’-uitspraken van overste Karremans.  
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Box 9.38 Artikelen over Dutchbat in de dagbladen van dinsdag 25 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Verslaggever/Soesterberg  Familie bestormt teruggekeerde VN-militairen 

 Verslaggever/Den Haag Minister distantieert zich van overste 
 Verslaggeefster Mirjam 

Schötteindreier/Amsterdam  
‘Niet de beste wapens tellen in Bosnië, maar de beste PR’ 

Trouw Verslaggevers/Soesterberg, 
Brussel 

Voorhoeve werd slecht ingelicht * 

 Huib Goudriaan/Den Haag Blauwhelmen hebben blinde vlek voor ‘bad guys’ 
 Verslaggever Jord Honig zit in de tuin en práát 
 Dillian Hos/Soesterberg Nederlandse blauwhelmen hebben veel sympathie voor de 

Serven 
De Telegraaf Michiel Hoogers/Soesterberg Thuisfront bestormt Dutchbat 

 Parlementaire redactie/ 
Den Haag 

Forse kritiek op Karremans 

NRC Handelsblad Redacteur/Den Haag Kritiek Voorhoeve op uitspraken van overste Karemans 
 Redacteur Willebrord 

Nieuwenhuis/Den Haag 
Kamer bindt vredesmissies aan striktere voorwaarden 

 Redacteur/Soesterberg Wachtende familieleden bestormen landingsbaan 
 

 

Thuiskomst 

Alle kranten, de een uitvoerig, de ander beknopt, de een met een uitbundige foto, de ander 

met alleen tekst, maken melding van de feestelijke ontvangst van Dutchbat op vliegveld 

Soesterberg. Opmerkelijk detail: in de Volkskrant komen enkele militairen aan het woord die 

al in januari terugkeerden uit Srebrenica: 
‘Voor hen heeft deze feestelijke middag een wrange bijsmaak. “Wij kwamen terug en werden 

uitgekotst. We zouden kinderen met snoepjes op de mijnenvelden gelokt hebben. Aan de 

vrijspraak is nauwelijks aandacht besteed. Onze eer is aangetast en niet hersteld”. Zij gunnen 

hun maten dit onthaal van harte, maar ze moesten het “toch even kwijt”.’ (‘Familie bestormt 

teruggekeerde VN-militairen', de Volkskrant, 25 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad beschrijft de emoties als gemengd: opluchting bij familie en militairen 

over de terugkeer, maar ook frustratie over de val van Srebrenica en over de negatieve 

verhalen rond Dutchbat. In De Telegraaf is van gemengde gevoelens niets te bespeuren: de 

ontvangst wordt beschreven als feestelijk en emotioneel, de afscheidsspeeches in Zagreb 

waren volgens de krant lovend voor Dutchbat: 

‘“U bent dappere mensen, het ga u goed”, sprak Voorhoeve de manschappen toe. Op de 

ceremonie sprak verder de hoogste VN-militair in het gebied, luitenant-generaal Bernard 

Janvier. De Fransman zei dat de mensen van het 13e bataljon luchtmobiele brigade fantastisch 

werk gedaan hadden. Ook opperbevelhebber H.A. Couzy sprak zijn manschappen toe. “U 

heeft maximaal weerstand geboden en humaan en uiterst professioneel hulp geboden. Dank, 

en ik ben beretrots op u.”’ (‘Thuisfront bestormt Dutchbat’, De Telegraaf, 25 juli 1995).  
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Trouw publiceert nog een gesprek met Dutchbatter Jord Honig: 

‘Over één onderwerp wordt in de tuin van de familie Honig opvallend gezwegen. De dood 

van Raviv van Renssen, de gesneuvelde VN-militair met wie Jord Honig bevriend was. 

Ravivs naam valt heel even, terloops bijna. Woensdag brengt het complete Dutchbat 3 de 

omgekomen collega een laatste groet op de militaire begraafplaats in Hoenderloo. Jord Honig 

wil daar per se bij zijn.’ (‘Jord Honig zit in de tuin en práát’, Trouw, 25 juli 1995).  

 

Uitspraken van Karremans: reacties en achtergronden 

Alle kranten melden dat minister Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy zich distantiëren 

van de uitlatingen die overste Karremans op de persconferentie in Zagreb deed over de 

manier waarop de Bosnische Serven te werk zijn gegaan bij de verovering van Srebrenica. 

Minister en opperbevelhebber tonen zich beiden verbaasd over de bewoordingen die overste 

Karremans gebruikt heeft.  
‘Met die verhalen over platgebrande dorpen moet je voorzichtig zijn. Ik onderschrijf ze 

absoluut niet. Dutchbat heeft nooit geconstateerd dat de Moslims zoiets gedaan zouden 

hebben.’ (Couzy, geciteerd in ‘Minister distantieert zich van overste’, de Volkskrant, 25 juli 

1995).  

 

‘Het commentaar van overste Karremans op de politieke aspecten deel ik niet.’ 

(Voorhoeve, geciteerd in ‘Minister distantieert zich van overste’, de Volkskrant, 25 juli 1995). 

 

‘Ik onderschrijf die verhalen niet. Wij hebben dat nooit geconstateerd. Karremans is te ver 

gegaan. Het ware verstandiger geweest als hij het niet zo hard had gezegd.’ 

(Couzy, geciteerd in ‘Voorhoeve werd slecht ingelicht’, Trouw, 25 juli 1995) 

 

‘Karremans heeft oordelen gegeven die hij niet had moeten geven.’ (Voorhoeve, geciteerd in 

‘Voorhoeve werd slecht ingelicht’, Trouw, 25 juli 1995). 

 

‘Opperbevelhebber Couzy vindt het vooral onverstandig dat Karremans heeft gezegd dat het 

Bosnische regeringsleger aan het begin van de oorlog 200 dorpen heeft platgebrand. Verder 

vindt hij dat de overste wel erg veel respect opbrengt voor generaal Mladic. “Als vakman zeg 

ik ook dat Mladic zijn werk bekwaam heeft gedaan maar ik zou zo iemand nooit “collega” 

noemen”’, aldus generaal Couzy (‘Forse kritiek op Karremans’, De Telegraaf, 25 juli 1995). 
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‘Ik deel zijn opvattingen niet. Het optreden van de Bosnische Serviërs kenmerkt zich al jaren 

door hetzelfde patroon van verdrijven, mishandelen en vermoorden.’ (Voorhoeve, geciteerd in 

‘Forse kritiek op Karremans’, De Telegraaf, 25 juli 1995).  

 

‘Ook luitenant-generaal Couzy, bevelhebber van de landmacht, nam gisteren opnieuw afstand 

van de woorden van overste Karremans. Hij noemde de constatering door de commandant van 

Dutchbat dat Moslims zich buiten Srebrenica schuldig hadden gemaakt aan het “platbranden” 

van 200 dorpen “onverstandig”. “Met dat soort verhalen moet je oppassen. Ik onderschrijf ze 

absoluut niet. Dutchbat heeft nooit geconstateerd dat de Moslims zoiets zouden hebben 

gedaan”, aldus Couzy.’ (‘Kritiek Voorhoeve op uitspraken van overste Karremans’, NRC 

Handelsblad, 25 juli 1995). 

 

‘Het commentaar deel ik op politieke aspecten niet. Ik ben het niet met hem eens. Je vraagt je 

af hoe iemand tot dergelijke uitspraken komt.’ (Voorhoeve, geciteerd in ‘Kritiek Voorhoeve 

op uitspraken Karremans’, NRC Handelsblad, 25 juli 1995). 

  

Sommige kranten, waaronder NRC Handelsblad, maken overigens ook gewag van de 

verklaring die minister Voorhoeve voor Karremans’ uitspraken geeft: door zijn maandenlange 

verblijf in Srebrenica had Karremans geen goed beeld van de gebeurtenissen elders in Bosnië. 

Trouw en NRC Handelsblad vermelden beide de reactie van Eurocommissaris Van den Broek 

op de thuiskomst van Dutchbat: 
‘Ik heb in de reacties van Dutchbat één ding gemist: het lot van de duizenden Bosniërs die 

worden vermist na de Servische verovering van Srebrenica. De blauwhelmen suggereren dat 

alle strijdende partijen evenveel schuld hebben. (...) Het is juist die benadering die het zo 

moeilijk maakt om politici te overtuigen van de noodzaak om partij te kiezen tegen de 

agressor’, tekent Trouw op uit de mond van Van den Broek (‘Voorhoeve slecht ingelicht’, 

Trouw, 25 juli 1995; zie ook: ‘Kritiek Voorhoeve op uitspraken Karremans’, NRC 

Handelsblad,25 juli 1995).  

 

Verder staan zowel de Volkskrant als Trouw stil bij de kloof tussen politici en militairen: 

Pronk en Voorhoeve verklaren publiekelijk dat de Bosnische Serven zich in Srebrenica 

schuldig hebben gemaakt aan genocide en andere gruwelijkheden jegens de Moslims, de 

Dutchbatters en hun commandant zeggen niet te denken in termen van ‘goede’ Moslims en 

‘slechte’ Serven. In Trouw valt professor Kalshoven, ‘ex-voorzitter van de ex-VN-commissie 

van onderzoek naar oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië’, overste Karremans bij. Kalshoven 

vindt dat alle partijen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden en dat de media te eenzijdig 
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de blaam werpen op de Bosnische Serven (‘Alle partijen maken zich schuldig aan 

oorlogsmisdaden’, Trouw, 25 juli 1995).  

 

Ook in achtergrondartikelen worden verschillende verklaringen aangevoerd voor het 

opmerkelijke verschil in waardering voor de (Bosnische) Serven. In Trouw stelt hoogleraar 

Siccama, verbonden aan het instituut Clingendael, dat de kern van het probleem in het VN-

mandaat ligt. Dat verplicht de blauwhelmen zich in alle mogelijke bochten te wringen om hun 

neutraliteit te behouden: 

‘“Daardoor komen ze nooit of heel moeizaam aan het schuldig verklaren toe van een van de 

partijen.” (...) Siccama vindt dat Couzy en Karremans zich in de geijkte VN-termen hebben 

uitgedrukt, zij moeten zich per definitie “betrekkelijk mild” uitlaten over het optreden van de 

betrokken partijen.”In Bosnië speelt voor een commandant natuurlijk de positie van zijn 

mensen, zeker gegijzelden, een grote rol. Blauwhelmen, vaak in de dwangpositie te moeten 

onderhandelen met beide partijen, hebben er belang bij de tegenstellingen niet op de spits te 

drijven. (...) Het is allemaal een gevolg van de tegenstrijdigheden in het VN-mandaat voor 

peacekeeping. De blauwhelmen zijn daar volgens de regels van het peacekeeping aanwezig 

met toestemming van beide partijen, dus in een neutrale positie. Maar tevens behoren ze de 

Moslims in de veilige gebieden te beschermen. Dit betekent weer verdediging tegen de 

Bosnische Serviërs, die daardoor als vijand moeten worden benaderd. Dit is een onmogelijke 

en dubieuze positie, die overigens aan de blauwhelmen is opgelegd door de VN.”’ 

(‘Blauwhelmen hebben blinde vlek voor “bad guys”’, Trouw, 25 juli 1995).  

  

Volgens een defensie-psycholoog hangt de genuanceerde visie van Dutchbatters samen met 

het zogenaamde Stockholm-syndroom, het verschijnsel dat ex-gegijzelden begrip tonen voor 

de mensen die hen gevangen gehouden hebben. Een andere externe deskundige, de Leidse 

hoogleraar psychologie Wagenaar, vindt dat die verklaring geen hout snijdt en komt met een 

alternatieve verklaring voor het verschil tussen politici en militairen:  

‘“De Nederlandse soldaten zijn juist niet overgeleverd geweest aan de eenzijdige propaganda 

van één partij. Ze kennen niet alleen de Serviërs van dichtbij maar ook de Moslims. En die 

bleken een politieke mening te hebben en ook nog eens hun wapens te willen, kortom minder 

weerloos slachtoffer te zijn dan wij ons graag voorstellen.” Het is volgens hem veeleer zo dat 

de politici en de media zich eenzijdig hebben laten beïnvloeden door de Bosnische 

propaganda. Wat op zich niet erg is, want als daardoor de oorlog eerder voorbij is, dient dat de 

zaak alleen maar. Politici hebben vaak geen belang bij de waarheid.’  
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Wagenaar stelt verder dat de kloof in perceptie tussen politici en militairen komt op een 

moment dat er net weer enige duidelijkheid in het onoverzichtelijke conflict in Bosnië begon 

te ontstaan:  
‘De Servische varkens tegen de Moslim-slachtoffers, dat is het beeld geworden.’ 

 

De militairen verstoren dat heldere beeld, die zijn niet onder de indruk geraakt van de 

Bosnische PR-machine. In Wagenaars visie heeft de Bosnische regering de duizenden 

vluchtelingen uit Srebrenica mede uit PR-overwegingen op het vliegveld van Tuzla laten 

zitten. Dat vergrootte voor het oog van de internationale media de zieligheid aanzienlijk. En 

zieligheid is koren op de molen voor de Bosnische regering (‘Niet de beste wapens tellen in 

Bosnië, maar de beste PR’, de Volkskrant, 25 juli 1995).  

 

In Trouw komt nog een vierde mogelijke verklaring naar voren. Op de persconferentie in 

Zagreb deelde Karremans mee dat het niet gelukt was met iedere bus een Nederlandse VN-

blauwhelm mee te sturen. De Bosnische Serven roofden een aantal voertuigen van de 

Nederlanders. Karremans kon daardoor niet veel meer doen dan om de tien kilometer op de 

vijftig kilometer lange weg tussen Potocari naar Kladanj een wachtpost plaatsen. Wat zich 

tussen de verschillende wachtposten afgespeeld heeft, hebben de Nederlandse blauwhelmen 

uiteraard niet kunnen waarnemen. Minister van Defensie Voorhoeve was niet op de hoogte 

van dit feit en ging er tot zondagavond vanuit dat er toezicht was op het lot van de Moslims. 

 

Combineren we de feitelijke gegevens en de geopperde verklaringen voor het verschil in 

waardering tussen militairen en politici voor het optreden van de Bosnische Serven met 

elkaar, dan wordt duidelijk dat de scherpe tegenstelling zoals die in berichtgeving naar voren 

komt (groten)deels gezichtsbedrog is. Voorhoeve enerzijds en Couzy, Karremans en 

individuele Dutchbatters anderzijds spreken tijdens de persconferentie en in interviews kort 

daarna vanuit zo uiteenlopende perspectieven en op basis van zo uiteenlopende informatie 

over het optreden van de Serven bij de val van Srebrenica, dat de in de berichtgeving naar 

voren komende tegenstelling wel moest ontstaan. Maar bij nauwkeurige lezing blijkt dat die 

tegenstelling (groten)deels schijn is. De militairen spreken in positieve zin over het optreden 

van de Bosnische Serven en in negatieve zin over het optreden van de Moslims tegenover 

Dutchbat in de dagen en uren voor de val van Srebrenica. De politici spreken over het 

optreden van de Bosnische Serven tegenover de Moslims in het algemeen en in de uren en 

dagen na de val van Srebrenica in het bijzonder. De opvatting van de militairen dat Bosnische 
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Serven zich tegenover Dutchbat militair correct gedragen hebben en de Moslims niet, is niet 

in tegenspraak met de opvatting van politici dat de Bosnische Serven zich na de val van 

Srebrenica op grote schaal misdragen hebben tegenover de Moslims. Voorzover de militairen 

zich uitlaten over het optreden van de Bosnische Serven tegenover de Moslims na de val van 

de enclave, worden in de berichtgeving de beperkingen nogal nadrukkelijk aangegeven: ze 

kunnen slechts spreken over wat ze met eigen ogen hebben kunnen waarnemen en dat, zo 

beseffen ze, is lang niet alles. Van de beperktheid van de waarneming, zo valt uit de 

berichtgeving in Trouw op te maken, is minister Voorhoeve zich terdege bewust:  

‘Correct gedrag tegenover Nederlandse VN’ers zegt verder niets over de oorlogsmisdaden die 

zijn gepleegd. Dat een man als Mladic zich correct voordoet, vind ik niets bijzonders. 

Oorlogsmisdadigers hoeven zich niet altijd als schoften te gedragen, dat weten we uit de 

Tweede Wereldoorlog. Daarom heb ik de overste tijdens de persconferentie ook aangevuld. Er 

is veel dat wij niet hebben gezien.’ (Voorhoeve, geciteerd in ‘Nederlandse blauwhelmen 

hebben veel sympathie voor de Serviërs’, Trouw, 25 juli 1995).  

 

Die aanvulling kan niet voorkomen dat in de berichtgeving van de onderzochte dagbladen 

minister en militairen tegenover elkaar komen te staan. Integendeel. Wat als aanvulling 

bedoeld is, wordt opgevat als een aanwijzing dat de opvattingen van minister en militairen 

botsen. De wijze waarop en bewoordingen waarin minister Voorhoeve en luitenant-generaal 

Couzy in de dagen na de persconferentie reageren op de uitspraken van overste Karremans, 

versterken die indruk alleen maar. Bij een goede voorbereiding van de persconferentie zouden 

de verklaringen van overste Karremans, luitenant-generaal Couzy en minister Voorhoeve op 

elkaar afgestemd zijn en zou deze beeldvorming naar alle waarschijnlijkheid achterwege 

gebleven zijn.  

 

NRC Handelsblad blikt alvast vooruit en vraagt een aantal Kamerleden naar hun opvattingen 

over eventuele toekomstige deelname aan VN-vredesmissies. In sommige reacties klinkt, zij 

het voorzichtig, zelfkritiek door. De voorwaarden voor deelname zullen stringenter worden, 

als het aan de parlementariërs ligt:  

‘In de toekomst zullen we er beter op moeten toezien dat een organisatie waartoe je behoort, 

ook in staat is om degenen die je moet beschermen en je eigen troepen te beveiligen als de 

situatie verandert. We hadden veel eerder het luchtwapen moeten gebruiken en ook moeten 

eisen dat er voldoende manschappen waren voor de “veilige gebieden”.’ (Valk, PvdA). 
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‘Misschien hadden we wat moediger moeten zijn bij de bewapening. Nu wilden we geen 

aanstoot geven en was lichte bewapening voldoende. In de toekomst moeten we daar geen 

boodschap aan hebben.’ (Hoekema, D66). 

 

‘Korthals wijst erop dat zijn partijleider Bolkestein op 17 juni al heeft gevraagd of Nederland 

in Bosnië moet blijven als er zo weinig uitzicht is op een politieke oplossing en de wil daartoe 

bij de strijdende partijen ontbreekt. Er moet volgens Korthals sprake zijn van een duidelijk 

militair en politiek concept van VN en NAVO en daar dient men zich aan te houden.’ 

 

‘Nu ter bescherming van honderdduizenden onschuldige burgers de vredesmacht neutraliteit 

gaat verliezen en zij gedwongen wordt harder militair in te grijpen omdat de folteraar het in 

Europa niet voor het zeggen mag hebben, wordt ook duidelijk dat zo’n vredesmissie zich niet 

verdraagt met de louter humanitaire taak.’ (De Hoop Scheffer, CDA). 

 (‘Kamer bindt vredesmissies aan striktere voorwaarden’, NRC Handelsblad, 25 juli 1995). 

 

9.7.3 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op woensdag 26 juli 1995 

Voor het eerst in weken openen slechts twee kranten met ‘Bosnië’: de Volkskrant met het 

bericht dat zich in de Amerikaanse Senaat een meerderheid voor opheffing van het 

wapenembargo aftekent, Trouw met het bericht dat de enclave Zepa gevallen is. NRC 

Handelsblad heeft ‘Bosnië’ nog wel op de voorpagina (zie box 9.39), maar de opening is voor 

een bomontploffing in de Parijse metro. In De Telegraaf is ‘Bosnië’ opgeschoven naar de 

binnenpagina’s.  

 
Box 9.39 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van woensdag 26 juli 

1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Correspondent Oscar 

Garschagen 
Senaat voor einde embargo tegen Bosnië * 

 AP, AFP, Reuter ‘Veilig gebied’ Zepa ingenomen door Bosnische Serven 
 New York Times/Washington Functionarissen VS bevestigen bericht Franse aanval op 

Pale 
Trouw AFP, Reuter, AP, DPA/ 

Tuzla, Sarajevo  
Serven nemen enclave Zepa in; Bosnische Moslims massaal 
weg * 

 Dillian Hos/Den Haag ‘We waren al een jaar voorbereid.’ (interview met kolonel 
Brantz) 

NRC Handelsblad Sarajevo Kroatië mengt zich in gevechten om Bosnische enclave 
 Redacteur/Den Haag VN-tribunaal klaagt leiders van Bosnische Serven aan 

* opening  
 

De twee hoofdthema’s blijven de situatie in Bosnië en de discussie rond het optreden van 

Dutchbat in Srebrenica. De stellingname van enkele internationale actoren komt in drie van 
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de vier kranten in een afzonderlijk artikel aan de orde, in De Telegraaf is het één alinea in een 

artikel dat voor het grootste deel over de situatie in Bosnië zelf gaat.  

 

De situatie in Bosnië: de enclaves 

De berichten over de situatie in Bosnië spitsen zich toe op twee enclaves: Zepa en Bihac. Niet 

voor de eerste keer melden de dagbladen dat de enclave Zepa gevallen is. Dit keer wordt het 

bericht bevestigd door alle direct berokken partijen: de VN, de Bosnische regering en de 

Bosnische Serven. Volgens Trouw heeft de Bosnische regering de VN gevraagd de zorg voor 

de evacuatie van vrouwen en kinderen op zich te nemen, de soldaten van het regeringsleger 

zouden zich teruggetrokken hebben in de bergen rondom Zepa. Na een officieel verzoek van 

VN-gezant Akashi aan de Bosnisch-Servische leiders in Pale, zou UNPROFOR-commandant 

generaal Rupert Smith over de evacuatie overleg voeren met de Bosnisch-Servische 

legerleider generaal Mladic (‘Serven nemen enclave Zepa in; Bosnische Moslims massaal 

weg’, Trouw, 26 juli 1995). In de Volkskrant heeft de kop eveneens de strekking dat Zepa 

door de Bosnische Serven is ingenomen, maar het bericht zelf is daar aanzienlijk minder 

uitgesproken over. Integendeel: Zowel een woordvoerder van de VN als de Bosnische 

premier ontkennen volgens het bericht dat sprake is van een feitelijke overgave. En 

UNPROFOR-commandant Rupert Smith zou volgens de Volkskrant met generaal Mladic 

overlegd hebben niet alleen over de evacuatie van vrouwen en kinderen, maar ook over de 

voorwaarden voor de overgave van de enclave. Een alinea verder schrijft de krant overigens 

zonder een spoor van twijfel:  
‘Nu Zepa in handen is van de Bosnische Serviërs, blijft in Oost-Bosnië slechts één Moslim-

enclave over, Goražde.’ (‘“Veilig gebied” Zepa ingenomen door Bosnische Serviërs’, de 

Volkskrant, 26 juli 1995).  

 

Het bericht in De Telegraaf heeft dezelfde strekking als dat in Trouw: Zepa is in handen van 

de Bosnische Serven (‘VN melden nu ook de val van enclave Zepa’, De Telegraaf, 26 juli 

195), het bericht in NRC Handelsblad laat evenmin ruimte voor twijfel: 
‘In de gisteren door de Bosnische Serviërs veroverde enclave Zepa in het oosten van Bosnië is 

een begin gemaakt met de “etnische zuivering” van de 17.000 Moslim-inwoners’,  

aldus deze krant. Het bericht vermeldt dat inmiddels 1400 vrouwen, kinderen en bejaarden in 

Kladanj zijn aangekomen, ‘uitgeput en uitgehongerd nadat ze de laatste tien kilometer te voet 

moesten afleggen’. De Bosnische Serven hebben beloofd dat de soldaten die Zepa verdedigd 

hebben, de status van krijgsgevangene krijgen. Een belofte waar de Bosnische regering en de 
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VN na de gebeurtenissen in Srebrenica weinig waarde aan hechten, aldus de krant (‘Kroatië 

mengt zich in gevechten om Bosnische enclave’, NRC Handelsblad,26 juli 1995).  

Alle kranten maken verder melding van de gevechten rondom de Moslim-enclave Bihac. Het 

Kroatische regeringsleger steunt de Moslim-verdedigers in de strijd tegen Bosnische Serven, 

Kroatische Serven en Moslim-rebellen (‘Kroatië mengt zich in gevechten om Bosnische 

enclave’, NRC Handelsblad, 26 juli 1995; zie ook bovengenoemde artikelen in de drie andere 

kranten).  

 

Dutchbat  

Trouw publiceert een interview met kolonel Brantz, plaatsvervangend sectorcommandant in 

Bosnië. In de dagen voor en na de val van Srebrenica fungeert hij als verbindingsschakel 

tussen minister Voorhoeve in Den Haag en overste Karremans in Srebrenica. Brantz is vol lof 

zowel over de ministers Pronk en Voorhoeve als over overste Karremans.  
‘Er zijn twee mensen voor wie ik alles zou doen. Dat zijn Voorhoeve, een zeer integere, 

capabele en beschaafde man. (...) En Pronk. Hij heeft mij geïmponeerd toen hij naar Tuzla 

kwam. Hij is gedreven en eenvoudig. Twee gouwe kerels.’  

 

En over Karremans en zijn soldaten zegt hij:  
‘Het bataljon verdient het niet dat hun commandant zo wordt neergesabeld. Reken maar dat 

dat op die jongens afstraalt. De opmerkingen van Voorhoeve en van Couzy waren wel terecht, 

maar ik denk dan toch weer aan de jongen met wie ik in Bosnië, in troebel water zes dagen in 

een bootje heb rondgedobberd. Het was een bootje dat aan alle kanten lekgeschoten was, en 

we kwamen vingers tekort om ze allemaal te dichten. Toen we de motor wilden gebruiken, 

bleken we die niet te hebben meegekregen. Dat vind ik jammer en daar blijf ik bij.’ (‘We 

waren al een jaar voorbereid’, Trouw, 26 juli 1995).  

 

Verder wijden alle dagbladen opnieuw een afzonderlijk artikel aan de commotie over de 

uitspraken van overste Karremans (zie box 9.40). 

 
Box 9.40 De uitspraken van overste Karremans: artikelen in de dagbladen van woensdag 26 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Verslaggever/Den Haag Bonden militairen boos over ‘laten vallen’ Karremans 
Trouw Dillian Hos/Den Haag  ‘We waren al een jaar voorbereid’ 

 Verslaggeefster/Amsterdam Ook overste Karremans moet zijn verhaal kwijt kunnen 
De Telegraaf Verslaggever/Den Bosch Steun officieren voor Karremans 
NRC Handelsblad Redacteur/Den Haag Kritiek politici op Karremans ergert officieren 
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Alle kranten, de een met een forse kop (De Telegraaf), de ander verstopt in een bericht 

(Trouw, ‘Ook overste Karremans moet zijn verhaal kwijt kunnen’), maken melding van de 

kritiek van de militaire bonden op minister Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy die zich 

gedistantieerd hebben van de uitspraken van overste Karremans. De bonden vinden dat 

Voorhoeve Karremans heeft laten vallen. De reactie van Voorhoeve en Couzy wordt als ‘niet 

fair’ gekwalificeerd, de organisatie van de persconferentie als ‘gebrekkig’. De voorzitter van 

de Nederlandse Officieren Vereniging, de heer Stuiver, vindt het niet correct dat Voorhoeve 

en Couzy na de persconferentie overste Karremans openlijk afgevallen zijn: 
‘“Couzy is de eerste die weet wat er gebeurt als je uitspraken doet waar politici het niet mee 

eens zijn”, merkte Stuiver gisteren fijntjes op. De mening van Karremans paste niet in het 

straatje van de politici die de Serviërs van genocide beschuldigen. De overste sprak van 

tweehonderd dorpen die de Moslims zouden hebben platgebrand. Daar zijn geen bewijzen 

van, maar van genocide evenmin. (...) De uitspraken van Karremans zijn ongelukkig. Daar 

staan wij ook niet achter. Ik kan begrijpen dat politici er afstand van nemen. Maar de 

suggestie van sommigen dat Karremans niet meer in staat was goede waarnemingen te doen, 

is beneden alle peil.’ (‘Steun officieren voor Karremans’, De Telegraaf, 26 juli 1995).  

 

In NRC Handelsblad zegt voorzitter Snoep van de Algemene Federatie van Militair Personeel 

van de gang van zaken een vreemde smaak in de mond gekregen te hebben.  

‘Hij denkt dat minister Voorhoeve en luitenant-generaal Couzy, de bevelhebber van de 

landmacht, pas afstand hebben genomen van de uitlatingen van Karremans toen zij in de 

kranten lazen dat er nogal wat ophef was ontstaan over het oordeel van Karremans. Hij noemt 

dat “niet fair”.’ (‘Kritiek politici op Karremans ergert officieren’, NRC Handelsblad,26 juli 

1995).  

 

In Trouw verwerpt Creemers, directeur voorlichting van Defensie, de kritiek als zou 

Karremans onvoldoende voorbereid zijn op de persconferentie. Creemers verklaart dat een 

ieder recht heeft om zijn mening te uiten, ook Karremans, die verslag heeft gedaan van zijn 

ervaringen tijdens zijn zes maanden durende verblijf in Srebrenica. Creemers laat verder 

weten er weinig voor te voelen de organisatie van de persconferentie uit de doeken te doen: 
‘Wij hoeven daar toch geen verantwoording over af te leggen. Ik vraag u ook niet hoe uw 

artikelen tot stand komen.’  
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Zowel CDA als D66 zijn van mening dat Defensie de persconferentie anders had moeten 

aanpakken en dat Voorhoeve en Couzy de commandant beter hadden moeten voorbereiden:  

‘D66’er Hoekema is verder ontstemd over het feit dat Voorhoeve niet wist dat er nauwelijks 

toezicht is geweest op de evacuatie van de vluchtelingen. Voorhoeve gaf maandag toe dat hij 

pas zondag hoorde dat Dutchbat er niet in is geslaagd op iedere bus een Nederlander mee te 

sturen. Hoekema wijst op het nauwe contact dat er steeds is geweest tussen Dutchbat en 

Defensie. Hij en zijn collega De Hoop Scheffer (CDA) willen hierover schriftelijk 

opheldering van de minister.’ (‘Ook overste Karremans moet zijn verhaal kwijt kunnen’, 

Trouw, 26 juli 1995).  

 

In de Volkskrant schrijft verslaggever Hoedeman dat in het kabinet een scherp 

meningsverschil bestaan heeft over de inzet van de Nederlandse VN-militairen in Srebrenica. 

Volgens Hoedeman heeft minister Pronk op 11 juli jl. ervoor gepleit dat de blauwhelmen alle 

denkbare risico’s zouden nemen om de bevolking van Srebrenica te redden. Hij vond minister 

van Defensie Voorhoeve en premier Kok tegenover zich. Zij waren van mening dat hulp 

geboden moest worden waar mogelijk, maar niet ten koste van de veiligheid van de 

blauwhelmen. Volgens Hoedeman was sprake van een tegenstelling tussen de ‘idealist’ Pronk 

en de ‘realisten’ Voorhoeve en Kok. Verder maakt Hoedeman melding van een ‘deal’ die 

Karremans en Mladic overeengekomen zouden zijn. 
‘Uit een geheim Nederlands VN-document blijkt dat Karremans in zijn onderhandelingen met 

Mladic akkoord is gegaan met een zogenoemde debrief van mannelijke Moslims tussen 

zeventien en zestig jaar. Karremans deed dat om de Nederlandse blauwhelmen uit Srebrenica 

los te krijgen. Wat in ambtelijk militair jargon sec als debrief is genoteerd is volgens de 

ministers Voorhoeve en Pronk vrijwel zeker uitgemond in genocide. Het document is een 

tussentijds rapport van kolonel Brantz aan het Defensie Crisisbeheersings Centrum.’ (‘Inzet 

blauwhelmen verdeelde ministers ernstig’, de Volkskrant, 26 juli 1995). 

 

Stellingname enkele internationale actoren 

Op De Telegraaf na, gaan de dagbladen in afzonderljke artikelen in op NAVO-overleg. 

Onderwerp van bespreking: hoe kunnen we uitvoering geven aan de de uitkomst van de 

Londense Conferentie, meer in het bijzonder aan het het dreigement dat verdere aanvallen 

van de Bosnische Serven op de Moslim-enclaves beantwoord zullen worden met 

luchtaanvallen? Twistpunt: de zogenaamde ‘dubbele sleutel’, ofwel de nogal ingewikkelde 

bevelsstructuur die inhoudt dat de NAVO alleen in actie komt op verzoek van de VN. De VS 

zien het liefst dat die dubbele sleutel afgeschaft wordt en dat de NAVO op eigen initiatief kan 
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optreden, de Europese bondgenoten vinden de risico’s daarvan voor de VN-troepen op de 

grond te groot. De oplossing wordt nu gezocht in een formule waarbij niet de VN-gezant in 

voormalig Joegoslavië, maar de VN-commandanten ter plekke de beslissende stem krijgen in 

het aanvragen van luchtsteun (‘NAVO: laat VN-commandanten beslissen over luchtacties’, 

de Volkskrant, 26 juli 1995; ‘NAVO gaat niet op eigen houtje optreden in Bosnië’, Trouw,26 

juli 1995; ‘NAVO: niet Akashi maar VN-generaals moeten om luchtacties vragen’, NRC 

Handelsblad, 26 juli 1995). Verder besteedt de Volkskrant opvallend veel aandacht (het is de 

opening) aan het politieke gegeven dat de Amerikaanse Senaat in meerderheid voorstander is 

van opheffing van het wapenembargo. Een gegeven dat op korte termijn niet zal leiden tot 

een verandering in houding of optreden van de internationale gemeenschap ten opzichte van 

de Bosnische Serven (‘Senaat voor einde embargo tegen Bosnië’, de Volkskrant, 26 juli 

1995).  

 

Overig nieuws over voormalig Joegoslavië 

Alle kranten melden dat het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag een aanklacht heeft 

uitgebracht tegen Karadžić en Mladic, de politieke respectievelijk militaire leider van de 

Bosnische Serven. Beide leiders worden onder meer beschuldigd van genocide (‘Hof klaagt 

Karadžić en Mladic aan om genocide’, de Volkskrant, 26 juli 1995; ‘VN blijven met Karadžić 

praten ondanks aanklacht’, Trouw, 26 juli 1995; ‘Karadžić en Mladic op Joegoslavië-

tribunaal officieel aangeklaagd’, De Telegraaf, 26 juli 1995; ‘VN-tribunaal klaagt leiders van 

Bosnische Serven aan’, NRC Handelsblad, 26 juli 1995). Tamelijk curieus is de aandacht in 

het Stan Huygens-journaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië. In een verslag 

van een diplomatieke receptie meldt de krant dat ook de ‘zaakgelastigde’ van de 

Joegoslavische Federatie (door Nederland niet erkend) aanwezig is. Desgevraagd reagerend 

op de conclusie van de VN-gezant inzake mensenrechten Mazowiecki dat de Bosnische 

Serven bij de verovering van Srebrenica wreedheden hebben begaan, antwoordt hij: 
‘“Waar was mijnheer Mazowiecki toen er in West-Slavonië veel Serviërs werden vermoord?” 

Het toeval wil dat de zaakgelastigde niet ver hoeft te gaan om klachten over schendingen van 

de mensenrechten aan de kaak te stellen. Want in Den Haag bevindt zich het Joegoslavië-

tribunaal waar oorlogsmisdadigers zullen worden berecht. Op de receptie was ook de 

openbare aanklager van dit tribunaal, de Zuid-Afrikaan Richard Goldstone. Refererend aan dr. 

Lopicic zei Goldstone: “Deze man klaagt regelmatig over allerlei misdaden, die tegen de 

Serviërs zijn begaan, maar daar blijft het bij. Laat hij aangifte doen. Maar dat doet hij niet, 
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want hij (en klein-Joegoslavië ) erkent het tribunaal niet.”’ (‘Oorlogsmisdaden’, De Telegraaf, 

26 juli 1995).  

 

9.7.4 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op donderdag 27 juli 1995 

Donderdag 27 juli openen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad met berichten over 

‘Bosnië’. Daar houdt de overeenkomst ook meteen op: ze kiezen elk een ander nieuwsfeit uit 

het ingewikkelde complex aan gebeurtenissen aangeduid met ‘Bosnië.’ (zie box 9.41).  

 
Box 9.41 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van donderdag 27 juli 

1995 

  Bron Kop 
de Volkskrant Correspondent Oscar 

Garschagen/Washington 
Boutros geeft generaals bevel over luchtacties * 

 Onze correspondent/ 
Washington 

Senaat VS wil verder overleg vóór opheffen van embargo 

 Verslaggever Jan Hoedeman/ 
Den Haag 

‘Deal’ Karremans met Mladic oogst kritiek en bijval 

 Reuter, AFP, AP ‘Tankvuur van Serven was vreselijk’ 
Bovenkop: Vluchtelingen vertellen bloedige verhalen over 
slag om Zepa  

Trouw AP, Reuter, AFP/Washington Senaat VS stemt embargo weg * 
Onderkop: Regering-Clinton moet levering wapens aan 
Bosnië niet langer tegenhouden 

 Nicole Lucas/Tuzla ‘Er is een grens aan wat je kunt verdragen; anders wordt je 
gek.’ (gesprek met inwoners van Tuzla) 

De Telegraaf Redactie buitenland/Amsterdam Senaat van VS stemt voor opheffing wapenembargo 
NRC Handelsblad Genève Mazowiecki treedt af na val enclaves * 

Bovenkop: Protest tegen ‘drama in Srebrenica’ 
 Redacteur/Noordwijk & Zagreb  Voorhoeve verdedigt Karremans 

* opening  
 

 

De belangrijkste thema’s in het nieuws (over voormalig Joegoslavië) zijn opnieuw onder drie 

noemers te vatten: 

• De situatie in Bosnië zelf; 

• Optreden van Dutchbat in Srebrenica; 

• Stellingname enkele internationale actoren.  

 

De situatie in Bosnië: de enclaves 

De berichten uit Bosnië betreffen vrijwel uitsluitend de enclaves Zepa en Bihac. De 

Volkskrant brengt ooggetuigenverslagen van vluchtelingen uit de enclave Zepa. Hun verhalen 

hebben allemaal dezelfde strekking: het tankvuur van de Serven was verschrikkelijk, verhalen 

over gruweldaden tegen individuele Moslim-burgers ontbreken. Een onbekend aantal mensen 
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is de bossen en bergen ingevlucht Over hun lot is niets bekend, de kans dat ze veilig gebied 

zullen bereiken is volgens een van de vluchtelingen klein:  

‘Dat proberen betekent een zekere dood. Want er zijn Servische mijnen en dodelijke 

valstrikken in een cirkel om Zepa gelegd. Bid voor de mensen in de bergen.’  

 

Een VN-woordvoerder laat een iets minder somber geluid horen: 
‘Het ziet er naar uit dat de etnische zuivering hier niet zo vreselijk is als in Srebrenica.’ 

(‘Tankvuur van Serviërs was vreselijk’, de Volkskrant, 27 juli 1995; Trouw en NRC 

Handelsblad volstaan met een foto plus onderschrift over Zepa).  

 

De Volkskrant en NRC Handelsblad wijden beide een afzonderlijk artikel aan de situatie in en 

rond de enclave Bihac.Volgens de Volkskrant dreigt daar een ‘humanitaire ramp’ als de 

opmars van de Serven (Bosnische en Kroatische, gesteund door een opstandige Moslim-

leider) niet tot staan gebracht wordt (‘Humanitaire ramp dreigt in Bihac-enclave’, de 

Volkskrant, 27 juli 1995; zie ook: ‘Bosnië vraagt Kroatië om ingrijpen Bihac’, NRC 

Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

Dutchbat 

De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad besteden opnieuw aandacht aan (de kritiek op) 

het optreden van Dutchbat in Srebrenica. De Volkskrant schrijft dat de reacties op de ‘deal’ 

tussen Karremans en Mladic zeer uiteenlopend zijn, van ‘goed’ tot ‘medeplichtig aan 

oorlogsmisdaden’. De laatste reactie is met name ingegeven door het feit dat overste 

Karremans akkoord gegaan is met het opsplitsen van de Moslims in vier groepen, waarbij de 

vierde groep – mannen tussen 17 en 60 jaar – door de Bosnische Serven onderworpen mocht 

worden aan een debrief. Max van der Stoel, rapporteur over minderheden voor de OVSE, zegt 

het een ‘onheilspellend verzoek van Mladic te vinden om mannelijke Moslims in die 

leeftijdsgroep bloot te stellen aan een debrief’. De hoogleraar internationaal recht Van Boven 

vindt dat Karremans een dergelijke overeenkomst nooit had mogen tekenen, hij kwalificeert 

het als ‘een verregaande vorm van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf.’ (‘Deal 

Karremans met Mladic oogst kritiek en bijval’, de Volkskrant, 27 juli 1995).  

 

Trouw komt terug op de kritiek die de directeur van Artsen zonder Grenzen, Jacques de 

Milliano een week geleden op het optreden van Dutchbat uitte. Die kritiek, zo blijkt, wordt 

door het team van Artsen zonder Grenzen dat tot het laatst in Srebrenica heeft gewerkt, niet 
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gedeeld. Een Duitse verpleegkundige van het team stelt dat Dutchbat niet tekortgeschoten is, 

‘ik heb geen enkele kritiek op hen’. Zij uit zich in lovende bewoordingen over het optreden 

van Dutchbat in Srebrenica. Over de vraag of de vluchtelingen op hun tocht voldoende 

bescherming hebben gekregen van de Nederlandse blauwhelmen, laat zij zich niet uit: ze zegt 

alleen te kunnen oordelen over wat zij gezien en meegemaakt heeft in Srebrenica zelf 

(‘Verpleegster AzG deelt kritiek op Dutchbat niet’, Trouw, 27 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad bericht dat minister Voorhoeve overste Karremans in bescherming neemt. 

In een nieuwsbericht op de voorpagina meldt de krant dat Nederland zich van het begin af aan 

verzet heeft tegen de opdeling van vluchtelingen in Srebrenica (‘Voorhoeve verdedigt 

Karremans’, NRC Handelsblad,27 juli 1995). Het bericht blijkt bij lezing geheel en al 

gebaseerd op een interview met minister Voorhoeve elders in de krant. Uit dat artikel het 

volgende citaat (alleen het deel tussen “ ” wordt toegeschreven aan minister Voorhoeve, de 

rest is tekst van de interviewer, redacteur Willebrord Nieuwenhuis): 

‘Het is onacceptabel om mensen in groepen op te splitsen, zo liet minister Voorhoeve 

(defensie) overste Karremans in Srebrenica op 11 juli nog weten na de val van de enclave. Hij 

wil dat met nadruk nog eens herhalen. 

“Omdat we wisten wat in het verleden is gebeurd, wilden we niet dat de mannen tussen de 

zeventien en de zestig jaar uit de groep vluchtelingen op de compound in Potocari werden 

gehaald”, zegt Voorhoeve vanochtend. Hij onderbreekt zijn vakantie en haalt in alle rust zijn 

ordentelijke aantekeningen voor de dag. Hij ergert zich aan het feit dat nu rapporten opduiken 

dat Nederland zou hebben ingestemd met de afvoer van mannen naar het voetbalstadion in 

Bratunac en dus verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat met hen gebeurd is. Van het 

begin af aan zegt hij erop gestaan te hebben dat de bevolking in haar geheel werd 

geëvacueerd. Op 11 juli heeft hij dat ook op zijn persconferentie aangegeven, zo herinnert hij 

zich. “Op twaalf juli dicteerde generaal Mladic aan overste Karremans dat het vertrek uit 

Srebrenica in vijf groepen zou gebeuren. Karremans verzette zich, maar Mladic maakte de 

dienst uit. Groep één de gewonden, groep twee de zwakken, groep drie de vrouwen en 

kinderen, groep vier de mannen tussen zeventien en zestig en groep vijf Dutchbat.”  

Mladic bepaalde volgens Voorhoeve ondanks de protesten van Karremans dat groep vier eerst 

‘debriefed’ zouden worden door het Bosnisch Servische leger. Daarbij ging het om ongeveer 

1.200 mannen. Het overgrote deel van hen is volgens Defensie later vrijgelaten.’  

 

Over de suggestie als zou Karremans hebben meegewerkt aan de misdaden die tegen de 

Moslim-mannen zijn begaan, zegt Voorhoeve: 
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‘“Die suggesties zijn op geen enkele manier gerechtvaardigd.” Voorhoeve voelt zich ook niet 

politiek verantwoordelijk voor hetgeen er in de enclave is gebeurd. “Verantwoordelijk voor de 

misdaden is Mladic”, aldus de minister..’ (‘Verwijt aan Karremans is geenszins 

gerechtvaardigd’, NRC Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad publiceert op donderdag 27 juli nog een tweede interview, en wel met 

kolonel De Jonge, stafofficier op het VN-hoofdkwartier in Zagreb en topadviseur van 

UNPROFOR-commandant generaal Janvier. De Jonge laat zich lovend uit over de ‘dappere 

opstelling’ van de Nederlandse regering:  

‘Nederland heeft hier in het hoofdkwartier enorm hoge ogen gegooid. Hoe vaak we wel 

hebben meegemaakt dat regeringen, premiers of defensieministers van andere landen op het 

besluitvormingsproces inhakten! Den Haag heeft het zeer correct gespeeld. Toen minister 

Voorhoeve de derde luchtaanval op Mladic afblies, werd dat hier voor de volle honderd 

procent geaccepteerd. En was er geen discussie, geen verbittering over.’  

 

In De Jonges ogen heeft Nederland in Srebrenica gedaan wat het kon: 
‘Meer zat er niet in, militair hebben we onszelf helemaal niets te verwijten.’ 

 

De Jonge vertelt hoe Bosnische Serven maandagmiddag 10 juli de aanval openden op de 

Nederlandse blocking position en zich na een vuurgevecht van een half uur weer 

terugtrokken: 
‘“Vliegtuigen er op afsturen had gezien de reactietijd op dat moment geen zin meer.” De hele 

maandagavond bleef de staf in Zagreb bijeen. Opperbevelhebber Janvier wees uiteindelijk 

close air support af, omdat het directe gevaar geweken was en de Nederlandse linie met 

YPR’s nog steeds intact was. De Franse generaal legde daarbij het advies van stafleden die 

wel voor luchtaanvallen volden, naast zich neer. Tot die groep behoorde ook de Nederlander 

De Jonge. “Mijn verhaal was: Generaal Janvier, u heeft zondagavond een ultimatum gesteld, u 

verliest uw credibility wanneer u nu niet alsnog close air support er tegenaan gooit. De 

mannen van Mladic waren ondanks het ultimatum verder naar voren gekomen, maar door de 

Nederlanders teruggeslagen. Als je je geloofwaardigheid bij generaal Mladic niet wil 

verliezen, moet je tot actie overgaan.”’ (‘Voor VN kwam aanval onverwachts’, NRC 

Handelsblad,27 juli 1995).  
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Stellingname enkele internationale actoren 

In de berichtgeving over de internationale diplomatieke en politieke aspecten van de situatie 

in en rond Bosnië, strijden drie onderwerpen om de aandacht: 

• Het overleg tussen VN en NAVO over de ‘dubbele sleutel’; 

• Het debat in de Amerikaanse senaat over opheffing van het wapenembargo; 

• Het vertrek van Mazowiecki als VN-gezant voor de mensenrechten in voormalig Joegoslavië.  

 

Internationale actoren: de dubbele sleutel 

NAVO en VN hebben een compromis bereikt over het probleem van de ‘dubbele sleutel’. Op 

verzoek van de NAVO heeft VN-secretaris-generaal Boutros Ghali de zeggenschap over 

luchtacties gedelegeerd aan de commandant van UNPROFOR, generaal Janvier. In de 

praktijk komt het er op neer dat niet de diplomaat Akashi (VN-gezant in Bosnië) maar de 

militairen nu beslissen over het inzetten van het luchtwapen (‘Boutros Ghali geeft generaals 

bevel over luchtacties’, de Volkskrant, 27 juli 1995; ‘VN geven ruimte voor luchtacties’, 

Trouw, 27 juli 1995; ‘VN-macht in Bosnië wordt effectiever’, De Telegraaf, 27 juli 1995; 

‘Akashi beslist niet meer over luchtacties’, NRC Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

Internationale actoren: wapenembargo 

Na een emotioneel debat heeft de Amerikaanse Senaat met ruime meerderheid een voorstel 

aangenomen om het wapenembargo op te heffen. Om een botsing met de NAVO-

bondgenoten te vermijden, heeft de Senaat president Clinton de mogelijkheid gelaten om 

alsnog de Veiligheidsraad te bewegen het wapenembargo op te heffen. Voor Trouw is het 

besluit van de Senaat het belangrijkste nieuws, de andere kranten brengen het minder 

prominent. Correspondent Jaap van Wesel doet in Trouw tamelijk uitgebreid verslag van het 

debat in de Senaat:  
‘De senatoren die over volkerenmoord spraken gedroegen zich als geëmotioneerde 

toeschouwers en zeiden zonder uitzondering dat er in Bosnië geen Amerikaanse belangen op 

het spel staan. Daarom kan Amerika, helaas, geen troepen sturen, hoe vreselijk de situatie ook 

is. Geen van de senatoren die de term volkerenmoord in de mond namen stelde voor dat 

Amerika meer moet doen dan het wapenembargo tegen Bosnië opheffen. Oud-minister van 

buitenlandse zaken James Baker heeft onlangs de spijker op de kop geslagen: in Koeweit 

stonden grote Amerikaanse economische belangen op het spel, in Bosnië niet.’ (‘Veel succes, 

and have a nice war’, Trouw, 27 juli 1995; zie ook: ‘Senaat VS stemt embargo weg’, Trouw, 

27 juli 1995; ‘Senaat VS wil verder overleg voor opheffing van embargo’, de Volkskrant, 27 
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juli 1995; ‘Opheffing van embargo is klap in het gezicht van machteloze Clinton’, De 

Telegraaf, 27 juli 1995; ‘Senaat VS voor opheffing van wapenembargo Bosnië’, NRC 

Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

Internationale actoren: vertrek Mazowiecki  

De VN-gezant voor de mensenrechten, zo bericht NRC Handelsblad, de Poolse ex-premier 

Tadeus Mazowiecki, heeft uit frustratie over het beleid van de internationale gemeenschap de 

handdoek in de ring gegooid. 
‘In zijn brief aan Boutros Ghali beschuldigde Mazowiecki “de internationale gemeenschap en 

haar leiders” van “gebrek aan moed” bij de bescherming van de mensenrechten in Bosnië. 

Zepa en Srebrenica zijn “in de steek gelaten” hetgeen tot “een verschrikkelijke tragedie” heeft 

geleid.’ (‘Mazowiecki treedt af na val van enclaves’, NRC Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

Ook in een ander bericht komt de machteloosheid van de internationale gemeenschap (lees: 

VN) duidelijk, zij het impliciet naar voren. Verslaggever Hans Moleman bericht in de 

Volkskrant dat de rol van de snelle reactiemacht in Bosnië nog steeds beperkt is tot duimen 

draaien. Hij bezoekt de Nederlandse mariniers die al twee weken lang in een hotel in Split 

wachten om naar hun locatie in Bosnië te kunnen vertrekken. Men ondervindt de meeste 

hinder van bureaucratie in zowel Kroatië als Bosnië, waar de diplomaten zonder duidelijke 

redenen de doortocht van de eenheden frustreren. 
‘De Kroatisch-Bosnische vertragingscampagne is, aldus VN-bronnen, vooral bedoeld om de 

“spierballen” van de VN te laten merken wie er echt de baas is. Vooral het Kroatische leger in 

Zuid-Bosnië kijkt met argwaan naar de vuurkracht die door zijn gebied moet. Maar ook de 

Bosnische regering in Sarajevo, die toch belang zou moeten hebben bij een snelle ontplooiing 

van de reactiemacht, laat de vechttroepen slechts mondjesmaat toe.’ (‘Voorlopig verblijft 

reactiemacht nog in het zwembad’, de Volkskrant, 27 juli 1995).  

 

9.7.5 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op vrijdag 28 juli 1995  

NRC Handelsblad kon er donderdag 27 juli al over berichten, de andere kranten volgen 

vrijdag 28 juli: Voorhoeve neemt het op voor overste Karremans. De Volkskrant en Trouw 

zetten het bericht op de voorpagina (niet als opening overigens), De Telegraaf ruimt plaats in 

op een binnenpagina. Het is de tweede keer in weken dat ‘slechts’ twee kranten openen met 

‘Bosnië’, een signaal van weer langzaam opkomende ‘Bosnië-moeheid’.  
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Box 9.42 ‘Srebrenica’: openingen en andere artikelen op de voorpagina in de dagbladen van vrijdag 28 juli 1995 

 Bron Kop 
de Volkskrant Verslaggevers Jan Hoedeman & 

Milja de Zwart/Den Haag 
‘Term ‘regeling’ in rapport zonder meer fout’ * 
Bovenkop: Karremans sloot volgens Voorhoeve geen ‘deal’ 
met Mladic over scheiden Moslim-mannen 

 Verslaggevers/Den Haag Voorhoeve vreest voor positie VN in Bosnië 
 AP, AFP, Reuter/ 

Drvar/Sarajevo 
Kroaten jagen Serven op de vlucht 

 Verslaggever Hans 
Moleman/Zenica 

Vluchtelingen Zepa komen in tentenkamp Zenica op adem 

Trouw Reuter, AP, AFP, DPA/ 
Sarajevo 

Rusland zoekt nieuwe ‘dialoog’ over Bosnië * 

 Parlementsredactie/Den Haag Boze Voorhoeve pal achter Karremans 
NRC Handelsblad Den Haag Voorhoeve: controle onmogelijke taak 

 Reuter, AFP, AP Spanning Kroatië en Krajina loopt op 
* opening  
 

Bij elkaar geven de drie voorpagina’s een goed beeld van de belangrijkste thema’s in het 

nieuws over Bosnië. Het gaat opnieuw over drie onderwerpen: 

• De situatie in Bosnië zelf; 

• Optreden van Dutchbat in Srebrenica; 

• Stellingname enkele internationale actoren. 

 

 

De situatie in Bosnië: de enclaves 

De berichten uit Bosnië hebben voornamelijk betrekking op de vluchtelingen uit de gevallen 

enclave Zepa. De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad besteden een of meer artikelen aan 

de opvang van de vluchtelingen uit Zepa. De verhalen zijn minder dramatisch dan die van de 

vluchtelingen uit Srebrenica: de opvang is goed geregeld, onderdak, voedsel en medicijnen 

zijn in voldoende mate aanwezig en hoewel ook nu de vluchtelingenstroom vrijwel geheel uit 

vrouwen, kinderen en bejaarden bestaat, is de angst over het lot van achtergebleven Moslim-

mannen veel minder groot. De meeste mannen zijn voor de val van Zepa de bossen en bergen 

ingevlucht. De Bosnisch-Servische commandant, generaal Mladic, eist hun overgave. Hij wil 

de mannen van Zepa ruilen met Servische krijgsgevangenen. (‘Vluchtelingen Zepa komen in 

tentenkamp Zenica op adem’, de Volkskrant, 28 juli 1995; ‘Er is alleen berusting’, Trouw, 28 

juli 1995; ‘We hebben geen Serven gezien, alleen granaten’, NRC Handelsblad, 28 juli 1995). 

Van het strijdtoneel wordt verder gemeld dat Kroatië in het Zuidwesten van Bosnië een 

offensief begonnen is tegen de (Bosnische) Serven. Het zou onderdeel uitmaken van de 

overeenkomst die Kroatië en Bosnië 22 juli jl. sloten om te voorkomen dat de Moslim-

enclave Bihac in handen van de Serven zou vallen (‘Kroaten jagen Serven op de vlucht, de 
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Volkskrant, 28 juli 1995; Rusland zoekt nieuwe ‘dialoog’ over Bosnië, Trouw, 28 juli 1995; 

Spanning Kroatië en Krajina loopt op, NRC Handelsblad, 28 juli 1995).  

 

Dutchbat 

Wat NRC Handelsblad gisteren al kon melden, staat vandaag prominent in de ochtendbladen: 

Voorhoeve neemt Karremans in bescherming. In een brief aan de Kamer heeft de minister een 

reconstructie van de gebeurtenissen gegeven. Voorhoeve schrijft dat van een ‘deal’ tussen 

Karremans en Mladic geen sprake is geweest. Kolonel Brantz heeft in een rapportage ten 

onrechte de term ‘regeling’ gebruikt waar in werkelijkheid sprake was van een door Mladic 

opgelegd dictaat. Voorhoeve zegt verder Karremans’ uitspraken over het militaire vernuft van 

Mladic als een fout te beschouwen, maar verder wil hij niets horen van kritiek op Dutchbat. 
‘Een Nederlandse officier gaf opdracht aan de blauwhelmen om recht overeind rond de 

compound te gaan staan om de vluchtelingen duidelijk te maken dat ze zich niet moesten laten 

verjagen. Ze liepen daarbij risico’s voor hun eigen leven. Maar het bracht de massa tot rust. 

Dutchbat is zo dagen in de weer geweest om mensenlevens te redden. En dan worden ze 

afgeschilderd als kampwachten.’ (‘Term “regeling” in rapport zonder meer fout’, de 

Volkskrant, 28 juli 1995). 

 

In zijn brief aan de Kamer bevestigt minister Voorhoeve formeel wat al bekend was 

geworden, namelijk dat Dutchbat er niet in geslaagd is om met elke bus een blauwhelm mee 

te sturen. De ochtendbladen melden alledrie dat volgens de brief van Voorhoeve aan de 

Kamer de gesprekken tussen Karremans en Mladic in een sfeer van intimidatie verliepen.  
‘Ik had Karremans zelf de instructie gegeven dat op geen enkele wijze assistentie verleend 

mocht worden bij de etnische zuivering en de scheiding van mannen en vrouwen. (…) ’s 

Avonds werd Karremans bij Mladic ontboden, die voor zijn ogen een levend varken de keel 

doorsneed. Karremans werd kortweg gevraagd of hij daartegen kon. Mladic dreigde opnieuw 

met de beschieting van het Nederlandse kamp en alle 20.000 vluchtelingen als Karremans niet 

zou meewerken. De overste liet zich niet intimideren en heeft nergens aan toegegeven.’ 

(‘Term “regeling” in rapport zonder meer fout’, de Volkskrant, 28 juli 1995; ‘Toezicht in elke 

bus met vluchtelingen niet gelukt’, de Volkskrant, 28 juli 1995; ‘Boze Voorhoeve pal achter 

Karremans’, Trouw, 28 juli 1995; ‘Voorhoeve neemt het op voor Karremans’, De Telegraaf, 

28 juli 1995; ‘Dutchbat kon niet toezien op wegvoeren van vluchtelingen’, NRC Handelsblad, 

28 juli 1995). 

In de berichtgeving van Trouw over brief en persconferentie van Voorhoeve is herhaaldelijk 

sprake van een boze en geïrriteerde minister. ‘Voorhoeve ontploft bij “verkeerde” vraag’, zet 
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de krant boven een verslag van de persconferentie van Voorhoeve. Volgens de 

verslaggeefster ontploft de minister wanneer een journalist vraagt hoe overste Karremans zich 

precies verzet heeft tegen het scheiden van de mannen en vrouwen.  
‘Hoe? Had ie de Nederlanders en de vluchtelingen moeten laten doodschieten dan? Ik denk 

dat dit soort vragen voortkomt uit een verkeerd beeld van hoe de situatie was. Als u suggesties 

had hoe het dan wel had gemoeten, had ik ze graag gehoord. Ik kon ze niet bedenken. (…) Er 

was hier sprake van een humanitaire ramp. We moeten goed in de gaten houden waar de 

oorzaak ligt. Die ligt bij de waanzinnige etnische politiek van de Serviërs. Niet bij het falen 

van deze of gene Nederlandse militair..’ (‘Voorhoeve ontploft bij “verkeerde” vraag’, Trouw, 

28 juli 1995). 

 

Trouw publiceert nog een interview met kolonel De Jonge. Gevraagd of beroepsofficieren 

makkelijker om kunnen gaan met de Serven en hun militaire traditie dan met het Bosnische 

leger, dat die tradtitie en discipline niet kent, antwoordt de kolonel:  
‘Als stafofficier doe ik mijn werk onverschillig van wat ik van de partijen vind. We 

constateren wel dat het beeld in de pers afwijkt van wat we hier zien. Wij moeten per definitie 

onpartijdig zijn en kijken op een puur professionele militaire manier naar wat er op de grond 

gebeurt. We zijn op een hele rationele toer, emoties zijn daar niet bij aan de orde. Voor 

mensen die zich daar niet aan hoeven te houden, ligt dat anders.’ (‘VN-commandant vraagt 

om luchtsteun’, Trouw, 28 juli 1995).  

 

Stellingname internationale actoren 

Alle kranten berichten dat de reacties op het besluit van de Amerikaanse Senaat om het 

wapenembargo op te heffen, over het geheel genomen negatief zijn. Volgens de Volkskrant 

laat minister Voorhoeve tijdens zijn persconferentie weten te vrezen dat de VN-missie in 

Bosnië ten einde loopt als na opheffing van het wapenembargo de wapens Bosnië 

binnenstromen (‘Voorhoeve vreest voor positie VN in Bosnië’, de Volkskrant, 28 juli 1995). 

In een tweede artikel geeft de krant een overzicht van de reacties: de NAVO, Engeland, 

Frankrijk en Duitsland reageren afwijzend op het besluit van de Amerikaanse Senaat, de 

Bosnische premier, Turkije en Indonesië reageren (gematigd) positief (‘Internationale 

afkeuring voor besluit Senaat’, de Volkskrant,28 juli 1995; ‘Senaat VS staat moederziel 

alleen’, Trouw, 28 juli 1995; ‘Bosnië-besluit Senaat splijt NAVO-partners’, De Telegraaf, 28 

juli 1995).  
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Maar er is ook weer een nieuw diplomatiek initiatief: ‘Rusland zoekt nieuwe “dialoog” over 

Bosnië’, kopt Trouw. Rusland heeft binnen de Contactgroep een initiatief genomen om het 

vredesproces weer op gang te brengen. Het Russische voorstel komt er kort gezegd op neer 

dat Sarajevo en Belgrado elkaar wederzijds erkennen en dat de sancties tegen Servië worden 

opgeheven (‘Rusland zoekt nieuwe “dialoog” over Bosnië’, Trouw, 28 juli 1995; ‘Rusland 

komt met vredesplan voor Bosnië’, NRC Handelsblad, 28 juli 1995).  

De Volkskrant en De Telegraaf wijden elk een apart artikel aan het vertrek van de VN-

rapporteur voor de mensenrechten Mazowiecki, in Trouw is het een alinea in een artikel dat 

grotendeels over het Russische initiatief gaat (‘Mazowiecki stopt wegens hypocrisie VN over 

Bosnië’, de Volkskrant, 28 juli 1995; ‘VN-rapporteur stapt uit protest over Bosnië op’, De 

Telegraaf, 28 juli 1995; ‘Rusland zoekt nieuwe “dialoog” over Bosnië’, Trouw, 28 juli 1995).  

 

9.7.6 Dutchbat terug in Nederland: de berichtgeving op zaterdag 29 juli 1995 

 

Het aantal artikelen over Bosnië is lager (N=18) dan het in weken is geweest, de thema’s 

blijven hetzelfde: 

• De situatie in Bosnië zelf, met name rond de enclaves;  

• Dutchbat; 

• Stellingname internationale actoren.  

 

De situatie in Bosnië: de enclaves 

Opnieuw openen ‘slechts’ twee van de vier kranten met ‘Bosnië’: zowel voor de Volkskrant 

als voor NRC Handelsblad is het offensief van de Kroaten in West-Bosnië het belangrijkste 

nieuws van deze dag. In Trouw en in De Telegraaf is het bericht terug te vinden op een 

binnenpagina (‘Kroaten op weg naar hoofdstad Krajina’, de Volkskrant, 29 juli 1995; 

‘Kroaten veroveren steden in West-Bosnië’, NRC Handelsblad, 29 juli 1995; ‘Kroaten 

veroveren twee steden in westen Bosnië’, Trouw, 29 juli 1995; ‘Krajina-Serven naderen 

Bihac’, De Telegraaf, 29 juli 1995). Het offensief van de Kroaten is een onderdeel van de 

strijd om de Moslim-enclave Bihac. Er is de VN en de NAVO veel aan gelegen om de val van 

deze enclave te voorkomen. Volgens de Volkskrant treffen VN en NAVO voorbereidingen 

om met ‘passende acties’ Bihac te beschermen. De strategie die rond de enclave Goražde 

wordt toegepast – een getrapt drempelsysteem, elke drempel die de Serven overschrijden 

wordt met grootschaliger NAVO-geweld beantwoord – is rond Bihac om militair-technische 
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redenen niet toepasbaar. Wat ‘passende acties’ rond Bihac in de praktijk betekenen, blijft 

derhalve in het ongewisse (‘VN en NAVO willen Bihac’ val voorkomen’, de Volkskrant, 29 

juli 1995; ‘Janvier: “veilig gebied” in Bihac niet bedreigd’, NRC Handelsblad,29 juli 1995). 

De buitenlandredactie van de Volkskrant zet de politieke en militaire ins en outs van de 

situatie rond Bihac in een afzonderlijk artikel nog eens op een rij (‘Strijd Bihac vergroot 

gevaar inmenging Servië’, de Volkskrant, 29 juli 1995).  

  

Trouw kijkt in Voorheen Joegoslavië, aflevering week 30, terug op de val van Zepa. De krant 

legt de nadruk op de ‘nette’ manier waarop de evacuatie van de Moslims dit keer verlopen is. 

De ondertoon is zo cynisch dat er geen twijfel mogelijk is: ook Zepa is etnisch gezuiverd, zij 

het op een minder brute manier dan Srebrenica: 
‘De zuivering van de voormalige “veilige haven” en Moslim-enclave Zepa is voor het oog van 

de buitenwereld “schoon” verlopen, hoewel het lot van honderden regeringssoldaten die zich 

in de bossen verborgen houden, nog onduidelijk is. Alsjeblieft geen herhaling van het 

“smerige” scenario in Srebrenica, lijkt de leidende gedachte te zijn geweest bij vooral de 

Bosnische Serviërs en de VN-vredesmacht. Generaal Ratko Mladic, deze week met zijn baas, 

Radovan Karadžić, door het tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië in Den Haag 

aangeklaagd wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid, sneed geen varkens de 

keel af om de Oekraïense VN-commandant te intimideren. Hij legde zijn eisen op aan de 

hoogste VN-commandant in Bosnië, de Britse luitenant-generaal Rupert Smith, die speciaal 

uit Sarajevo was gekomen om de aftocht van de Moslim-vluchtelingen ordentelijk te regelen.’ 

(‘Voorheen Joegoslavië’, Trouw, 29 juli 1995). 

 

NRC Handelsblad publiceert een interview met vluchtelingen uit Bosnië. Kern van het 

gesprek: de situatie in de enclave Goražde, waar een deel van de familie van de vluchtelingen 

is achtergebleven, en de val van Srebrenica.  

‘In het huis van het gezin Imamovic in Capelle aan den IJssel woedt de oorlog. Een 

satellietschotel op het balkon. De kaart van Bosnië op tafel. “Hier woont alleen ons lichaam, 

de rest van ons is daar, in Bosnië”, zegt Ifet Imamovic. (...) Zijn beide schoonzoons zaten als 

soldaat in de bergen. Zijn broers misschien ook, zijn ooms en zijn neven. (...) Hij wil er niet 

over denken. Vooral ’s nachts als hij niet kan slapen en op het balkon zit komen de beelden 

van gefusilleerde mannen terug. “Wat ze in Srebrenica hebben gedaan! De mannen en jongens 

van de vrouwen scheiden. Hoe hebben de Nederlanders dat kunnen laten gebeuren?” Ifet 

Imamovic zwijgt. “Pijn”, zegt hij. Het is het enige woord dat hem te binnenschiet wanneer hij 

denkt aan het onthaal van de Nederlandse blauwhelmen op Soesterberg. “Bosnië is een 
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boksring en Europa is het publiek dat juicht voor de sterkste.”’ (‘Gevluchte Moslims: het 

meest proberen we niet te denken”, NRC Handelsblad, 29 juli 1995).  

 

Dutchbat 

Het optreden van Dutchbat in Srebrenica komt in de Volkskrant en in NRC Handelsblad 

opnieuw aan de orde. Naar aanleiding van het vertrek van de VN-rapporteur voor de 

mensenrechten, Mazowiecki, vraagt de Volkskrant zich af hoe hard op dit moment de 

bewijzen voor volkerenmoord zijn. Er zijn talloze verhalen van vluchtelingen over 

gruweldaden, moorden en verkrachtingen door (Bosnische) Serven en de ministers Pronk en 

Voorhoeve hebben publiekelijk het woord ‘genocide’ gebruikt. De verhalen van de 

vluchtelingen doen het ergste vrezen voor het lot van duizenden vermisten uit Srebrenica, 

maar daarmee is nog niet bewezen dat ze vermoord zijn. Over het lot van de vierduizend 

Moslim-mannen in Bratunac doen tegenstrijdige berichten de ronde. Sommige bronnen (geen 

Moslim-vluchtelingen maar Servische burgers) zeggen dat de mannen geëxecuteerd zijn, het 

executieterrein (een kinderspeelplaats) was kniehoog bedekt met bloed. Een arts van 

Dutchbat zegt daarentegen dat hij acht dagen lang ongehinderd door Bratunac heeft gelopen 

en niets heeft gemerkt van executies (‘Bewijzen volkerenmoord Srebrenica ontbreken nog’, 

de Volkskrant, 29 juli 1995).  

 

NRC Handelsblad belicht (opnieuw) de achtergronden van Karremans ‘good guys, bad guys’-

uitspraak tijdens de persconferentie van zondag jl. in Zagreb. De krant praat met een aantal 

mensen die betrokken zijn bij de opleiding van uit te zenden VN-militairen. Standaard 

onderdeel van de training voor blauwhelmen die uitgezonden worden naar Bosnië is ‘het 

wegwerken van het bestaande beeld dat Serven agressors zijn en Moslims slachtoffer’, dit 

omwille van de vereiste neutraliteit. Abe de Vries, een ex-militair die de training heeft 

opgezet, formuleert het als volgt:  
‘Veel cursisten komen bij ons binnen met een duidelijk, maar eenzijdig idee. Daar moet je iets 

aan doen. Om die onevenwichtigheid op te heffen, schuiven we ook de Servische argumenten 

naar voren. Wij laten zien dat je de partijen niet kunt verdelen in de goeden en de slechten.’  

 

Kapitein Marc van der Tier, die de kwaliteit van de opleiding bewaakt, zegt:  

‘We proberen de cursist vooraf helemaal blauw te krijgen, dat wil zeggen: neutraal. Anders 

dan de media, die het conflict kleur geven met meningen en impressies, presenteren wij 

slechts feiten.’  
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René Gremaux, oud-trainer bij de opleiding voor Joegoslavië-gangers, typeert uitspraken van 

overste Karremans over het militair vernuft van Mladic en over Moslims die dorpen rondom 

Srebrenica platgebrand zouden hebben (en daarmee slachtoffer van Bosnisch-Servische 

propaganda geworden zouden zijn) als ‘politiek incorrecte waarheden’. Gremaux niet 

citerend, maar zijn interpretatie parafraserend, schrijft Frank Westerman, schrijver van het 

artikel, vervolgens over deze uitspraken:  
‘Ze zouden onder tafel worden geveegd omdat ze niet in het zwart-witbeeld passen. Samen 

met De Vries is hij een pro-Servisch mediaoffensiefje begonnen met opiniestukken in de 

dagbladen. De antropoloog is ervan overtuigd dat het 192-dorpenverhaal op waarheid berust. 

Toen hij echter begin dit jaar onderzoek wilde doen in het land van Mladic werd hem de 

toegang ontzegd. “Zelfs ik mocht er niet in”, zegt hij met gevoel voor ironie.’  

 

Grémaux en De Vries denken  

‘“dat de schuld van de oorlog minder eenzijdig bij de Serviërs ligt dan de media en de politiek  

doen geloven”. Hun voormalige werkgever (het Centrum voor Vredesoperaties van de 

Koninklijke Landmacht) distantieert zich van de opvattingen van de twee, hetgeen ze alleen 

maar sterkt in hun overtuiging dat er een doofpotbeleid wordt gevoerd. Grémaux: “De 

praktijkkennis van Karremans moet het afleggen tegen de vooringenomenheid van de politiek 

en de media.”’ 

 

Volgens de krant is onder de gewone soldaten het ‘één-pot-nat-denken’ wijd verbreid. 
‘“Of je het nou had over een Kroaat, een Moslim of een Serviër, voor mijn maten waren het 

allemaal geitekoppen”, zegt Yntze van der Honing, een Neerlandicus die in 1993 zijn 

dienstplicht vervulde in het door Serviërs bezette deel van Kroatië. “De gemiddelde VN-

soldaat snapt niets van de oorlog en wil gewoon na een half jaar een Harley Davidson 

kopen.”’ (‘VN-soldaat krijgt les in Servische argumenten’, NRC Handelsblad, 29 juli 1995).  

 

Terzijde: het mediaoffensiefje van Grémaux en De Vries is aan drie van de vier onderzochte 

dagbladen niet voorbijgegaan: NRC Handelsblad (11 juli 1995), de Volkskrant (19 juli 1995) 

en Trouw (20 juli 1995) hebben een bijdrage van beide auteurs over de rol van de media in 

het Bosnië-conflict gepubliceerd.  
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Maar het (achteraf) meest opmerkelijke bericht op zaterdag 29 juli 1995 is een 

eenkolommertje op de voorpagina van de Volkskrant. De kop luidt ‘Foto’s Bosnië bij 

ontwikkelen verloren gegaan’. De letterlijke tekst van het bericht luidt als volgt:  
‘Een van de filmrolletjes van Dutchbat met opnamen van mogelijke oorlogsmisdaden 

begaan door de Bosnische Serviërs in Srebrenica, is verloren gegaan. Bij het 

ontwikkelen van de film in een technisch laboratorium van het ministerie van 

Defensie, is er volgens het ministerie iets misgegaan. Defensie laat een onderzoek 

instellen door de marechaussee hoe dit heeft kunnen gebeuren.  

Militairen van Dutchbat schoten na de val van Srebrenica twee films vol met 

opnamen van lijken van gedode Moslims. De filmrol die nu verloren is gegaan, bevat 

onder andere foto’s van negen Moslim-mannen. Nederlandse blauwhelmen zagen hoe 

de groep door Bosnisch-Servische strijders een huis werd binnengedreven. Daarna 

hoorden ze schoten. Toen de militairen even later gingen kijken, troffen ze de negen 

mannen aan met schotwonden in de rug.  

De tweede filmrol, die inmiddels is ontwikkeld, is door een andere groep Dutchbatters 

gemaakt. Ook dit filmpje bevat foto’s van negen lijken. Defensie onderzoekt nu of het 

mogelijk om dezelfde executie gaat..’ (‘Foto’s Bosnië bij ontwikkelen verloren 

gegaan’, de Volkskrant, 29 juli 1995).  

 

Stellingname internationale actoren 

Alleen Trouw bericht deze dag nog iets over de internationaal-politieke aspecten van het 

conflict in en om Bosnië. Volgens deze krant (en het persbureau AP, Zagreb) krijgt Bosnië 

ondanks het wapenembargo al meer dan een jaar allerlei wapentuig. Amerika zou zelf geen 

wapens leveren, maar wel de levering van die wapens door onder meer Turkije, Saoedi-

Arabië en Pakistan coördineren (‘Scheuren in embargo’, Trouw, 29 juli 1995).  

 

9.8 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in de week dat Dutchbat  

    terugkeert in Nederland 

 

In de laatste week van juli 1995, week 30, loopt het totaal aantal artikelen terug van 203 in 

week 29 naar 178. Die terugloop is nog wat sterker als we naar de nieuwsanalyses en 

(hoofd)redactionele commentaren kijken. Schreven de analisten en commentatoren in week 

29 nog 37 artikelen, in de laatste week van juli blijven ze steken op 20, bijna een halvering.  
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Tabel 9.6 Analyses, achtergrondbeschouwingen en (hoofd)redactionele commentaren 

 (Hoofd)redactionele 
commentaren 

Achtergrond en 
nieuwsanalyses 

Totaal aantal 
artikelen 

de Volkskrant  3  3  60 
NRC Handelsblad   1  3  52 
Trouw  3  3  37 
De Telegraaf  3  1  29 
Totaal  10 10  178 
 

 

 

9.8.1 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in de Volkskrant 

In het (hoofd)redactioneel van maandag 24 juli geeft de Volkskrant blijk van tegenstrijdige 

gevoelens. De krant toont zich verheugd en dankbaar (over het feit dat de blauwhelmen op de 

gesneuvelde Raviv van Renssen na ongedeerd op weg naar huis zijn), geschokt (over het 

gemak waarmee Mladic Dutchbat opzij kon schuiven), bedroefd, boos en vol medeleven 

(over het lot van de Moslims) en vooral machteloos (over hoe het drama Srebrenica heeft 

kunnen gebeuren). Verder is de krant van oordeel dat de persconferentie in Zagreb op zondag 

23 juli niet had mogen plaatsvinden in de vorm waarin dat gebeurd is. De door bevelhebber 

Couzy gedekte pretentie van Karremans  
‘een politiek oordeel te kunnen geven, was (...) pijnlijk en misplaatst. Karremans heeft zich 

belachelijk gemaakt met zijn complimenten aan het adres van de “kundige strateeg” Mladic. 

Zijn weigering onderscheid te maken tussen “good guys” en “bad guys” bewijst helaas alleen 

dat onder zware psychologische druk het onderscheidingsvermogen soms verdwijnt.’  

 

De krant is van mening dat de soldaten verder weinig kan worden verweten: zij hebben naar 

vermogen gehandeld, het ontbrak hen aan de middelen om toezicht te houden op de aftocht 

van de vluchtelingen. De kritiek geldt de verklaringen die afgelegd zijn door de Nederlandse 

militaire leiding: 

‘Kwalijk is daarentegen wel dat de leiding van Dutchbat en van de Nederlandse landmacht de 

indruk hebben willen wekken, dat het waarschijnlijk nogal is meegevallen. Valse 

geruststellingen zijn wel het allerlaatste waarop wij en de mensen in Bosnië zitten te 

wachten.’ (‘Valse geruststelling’, de Volkskrant, 24 juli 1995).  

 

Op dinsdag 25 juli betoogt buitenlandredactrice Karin Veraart in een analyse van de militaire 

situatie in Bosnië, dat de Moslim-enclaves een makkelijk doelwit vormen voor de Bosnische 

Serven. De enclaves worden verdedigd door goed gemotiveerde maar slecht bewapende 
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Moslim-strijders en bij de effectiviteit van de dreigementen aan het adres van de Bosnische 

Serven zoals geuit na de Londense conferentie, kunnen de nodige vraagtekens geplaatst 

worden: 

‘Voor Goražde heeft de internationale gemeenschap een streep getrokken: tot hier en niet 

verder. Een “substantieel” antwoord kunnen de Bosnische Serviërs verwachten als zij de 

grootste en volgens waarnemers best verdedigbare van de drie oostelijke gebieden aanvallen. 

Of de Serviërs zich daar iets van zullen aantrekken valt te bezien. Tot nu toe hebben de 

dreigementen slechts hoongelach geoogst.’ (Karin Veraart, de Volkskrant, 25 juli 1995) 

 

Twee dagen later, het Joegoslavië-tribunaal heeft Karadžić en Mladic officieel aangeklaagd 

wegens onder meer genocide, stelt Karin Veraart zichzelf de vraag of de VN het zich in 

moreel opzicht kan veroorloven om überhaubt te gaan onderhandelen met mensen die door 

dezelfde VN zijn aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Haar antwoord op die vraag is een 

duidelijk ‘nee’. Implicatie van een dergelijk antwoord is dat een diplomatieke oplossing voor 

het conflict verder weg is dan ooit.  

‘Opvallend is dat de Verenigde Staten zich dinsdag hebben opgeworpen als belangeloos 

raadgever van het tribunaal. Speculaties doen de ronde als zou de Amerikaanse belangstelling 

zijn ingegeven door het feit dat de aanklachten de plannen voor opheffing van het 

wapenembargo in de kaart spelen. (...) Maar dan gaan we er dus vanuit dat de VN hun 

tribunaal serieus nemen, terwijl een aantal functionarissen heeft laten weten dat de 

onderhandelingen met Karadžić gewoon doorgaan. Hij blijft lachen.’ 

 

Met ‘hij blijft lachen’ verwijst Veraart naar het begin van haar analyse. Daar schrijft ze: 
‘Karadžić heeft weer gelachen. Dat doet hij altijd als het VN-tribunaal ter sprake komt. 

Beschuldigingen van genocide raken hem niet. Hij gaat ervan uit dat, hoezeer zijn doen en 

laten het Westen ook tot woede drijven, de Realpolitik uiteindelijk een oplossing zal dicteren 

die gunstig is voor de Serviërs.’ (Karin Veraart, de Volkskrant, 27 juli 1995). 

 

In het (hoofd)redactionele commentaar wordt het besluit van de Amerikaanse Senaat om het 

wapenembargo op te heffen, onder de loep genomen. Een begrijpelijk besluit, aldus de krant, 

al zouden de voorwaarden voor de daadwerkelijke opheffing eigenlijk een stimulans moeten 

zijn voor een effectiever optreden van de VN en van de NAVO in Bosnië, met name door de 

inzet van de snelle reactiemacht. 
‘De NAVO heeft thans wel plannen voor de bescherming van Goražde, maar nog niet voor 

Bihac, ofschoon die enclave acuut wordt bedreigd. Het stemt hoopvol dat secretaris-generaal 
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Boutros Ghali heeft ingestemd met een efficiëntere besluitvorming rond luchtaanvallen. Maar 

de vraag blijft of dit alles snel in daden zal worden omgezet.’ 

 

Jos Klaassen analyseert de besluitvorming binnen de NAVO en de VN over de ‘dubbele 

sleutel’, de vraag wie de beslissingsmacht zou moeten hebben over het inzetten van het 

luchtwapen: de VN (zoals steeds het geval is geweest) of de NAVO (zoals met name de VS 

bepleiten). Hij toont zich (positief) verrast dat VN-secretaris-generaal Boutros Ghali akkoord 

gegaan is met het NAVO-voorstel om de beslissingsbevoegdheid bij de VN-commandanten te 

leggen en zo VN-gezant Akashi buitenspel te zetten (Jos Klaassen, de Volkskrant, 27 juli 

1995).  

 

Op vrijdag 28 juli staat de krant in haar (hoofd)redactioneel commentaar stil bij de 

reconstructie van de gebeurtenissen in Srebrenica zoals minister Voorhoeve die naar de 

Tweede Kamer heeft gestuurd. Het oordeel van de krant is even helder als vernietigend:  

‘De aanwezigheid van Dutchbat in het veroverde Srebrenica heeft geen betekenis gehad, zo 

moest de minister toegeven. (...) De minister heeft bij herhaling de indruk gewekt dat 

Dutchbat nog enige invloed ten goede kon uitoefenen. Nu zegt de minister: wij hadden niets te 

mitsen en te maren, wij hadden slechts te knikken. Dat zal wel kloppen, maar des te meer 

dringt dan de vraag zich op waarom de onttakeling moest worden afgeschermd, ook nadat de 

Nederlandse militairen veilig waren teruggekeerd. We hebben gewoon de mannen en jongens 

van Srebrenica moeten opgeven. Zou het kunnen dat de schaamte voor dit feit de waarheid 

slechts bij stukjes en beetjes naar boven heeft getild? De paradox van zo’n struikelende 

terugtocht is in ieder geval dat de totale onmacht nog onbarmhartiger dan daarvoor is 

blootgelegd.’ (‘Struikelende terugtocht’, de Volkskrant, 28 juli 1995).  

 

9.8.2 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in NRC Handelsblad 

Op maandag 24 juli constateert Paul Scheffer in zijn column dat het middel doel is geworden 

in Bosnië: de belangrijkste vraag is nu hoe de beschermers van de VN te beschermen, over  
‘de ferme koppeling die Voorhoeve aanbracht tussen de aftocht van de vluchtelingen uit 

Srebrenica en het vertrek van de Nederlandse gijzelaars horen we niets meer. Deze 

humanitaire tour de force is opgegeven. Begrijpelijkerwijs was het toch de eerste zorg om de 

eigen troepen veilig thuis te krijgen.’  

 

Scheffer stelt vervolgens de vraag wat ons antwoord kan zijn op de beschuldiging dat de 

wereld en Nederland in het bijzonder, Srebrenica verraden heeft. Tot een ondubbelzinnig 
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antwoord komt hij niet. In een grootschalige militaire interventie ziet hij niets, in het opheffen 

van het wapenembargo evenmin: dat is het meest onverantwoordelijke dat men kan doen 

vanwege het risico op een echte Balkanoorlog. Het eerlijkste antwoord zou wellicht zijn om 

te zeggen dat we wisten dat oorlog gelijk staat aan oorlog. Want we kunnen de missie van de 

VN wel ‘humanitair’ noemen, in de praktijk komt het neer op een militaire interventie. En 

daar ligt meteen het zwakke punt van dergelijke VN-missies:  

‘Humanitaire interventie klinkt zachtaardig, maar is uiteindelijk een ander woord voor 

oorlogvoering. Nog helemaal los van de te beperkte middelen en mandaten van de VN, ligt 

daar het zwakste punt van elke vredesmacht. De wil van een jongen uit Hardinxveen om te 

vechten voor het behoud van Bosnië is onvergelijkbaar met de wil van een gemiddelde 

aanhanger van de Groot-Servische gedachte om datzelfde Bosnië voorgoed van de landkaart 

te vegen. En een legermacht die niet voorbereid en gemotiveerd is om zich actief te verzetten 

tegen agressie is eenvoudigweg geen leger, maar een team van bemiddelaars en 

hulpverleners.’ (Scheffer, NRC Handelsblad, 24 juli 1995). 

 

Hofland spreekt twee dagen later in zijn column van de voltooide nederlaag van het Westen 

in Bosnië. Het Westen is blijven hangen tussen verwerpen en gedogen en dat loopt in de 

praktijk altijd uit op gedogen. Het machtigste militaire bondgenootschap ter wereld, de 

NAVO, is zo na een jaar of vier gereduceerd tot  
‘een club van diplomatiek ruziezoekende feitelijke ex-bondgenoten. Ook dat telt, al is het niet 

zichtbaar op de televisie. Van de westelijke macht die de grondslag is voor de westelijke 

politiek is in de ogen van het volledige belangstellende buitenland niet veel overgebleven. Die 

hele puinhoop is het gevolg van de illusie dat “Bosnië” in quarantaine kon worden gehouden. 

Maar daarvoor zijn de Europese en de westelijke wereld te klein geworden. “Bosnië” is een 

onverdraaglijke zweer. (…) Het Westen is blijven hangen tussen verwerpen en gedogen. Bij 

die altijd weer beredeneerde keuze draait het in werkelijkheid uit op gedogen. Dat is de 

voltooide nederlaag, in alle opzichten’.  

 

In het Engelse blad The Economist, aldus Hofland, betoogt Brian Beedham dat de politici de 

schuld dragen van het debacle, zij hebben een gebrek aan moed en leiderschap getoond:  
‘Het falend buitenlands beleid van het Westen, en vooral het jammerlijk falen van geest- en 

wilskracht ten aanzien van Bosnië, zal pas dan worden gecorrigeerd als de bevolking het 

zware werk van het democratisch proces voor een groter deel op de schouders neemt’,  

aldus het betoog in The Economist. Hofland betwijfelt of de bevolking daartoe bereid en in 

staat is, een beetje rommelen in de publieke opinie in het Westen is bij lange na niet genoeg 
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om de door Beedham bepleite correctie aan te brengen (Hofland, NRC Handelsblad, 27 juli 

1995).  

 

In het (hoofd)redactionele commentaar staat het besluit van de Amerikaanse Senaat om het 

wapenembargo voor Bosnië op te heffen centraal. Een beslissing die de Amerikanen en 

Europeanen verder zal scheiden in hun buitenlandse politiek. De krant noemt het besluit 

logisch: als volwaardig lid van de VN heeft Bosnië recht op zelfverdediging. Het handhaven 

van het embargo uit humane overwegingen is voor de commentaarschrijver geen overtuigend 

argument. De spanning tussen de VS en Europa wordt vervolgens verder uitgewerkt, waarbij 

vooral naar de toekomst wordt gekeken. 

‘De onmiddellijke betekenis van het Senaatsbesluit voor de strijd in Bosnië mag dan nog even 

verborgen blijven, de Atlantische samenhang is nu in het geding. Veertig jaar lang is het 

Atlantische bondgenootschap erin geslaagd zijn verbondenheid te handhaven ook al raakte het 

van tijd tot tijd in een ernstige crisis. Nu de leider van het bondgenootschap, Amerika, niet 

meer in staat is de toon te zetten, en Europa’s geloofwaardigheid een dieptepunt heeft bereikt, 

dreigen de Atlantische relaties ernstig te worden ondermijnd. De Senaatsuitspraak klinkt 

althans als een voorbode.’ 

 

Verder bespreekt het hoofdredactionele commentaar de arrestatiebevelen die het Tribunaal in 

Den Haag heeft uitgevaardigd tegen Karadžić en Mladic:  

‘Karadžić en Mladic erkennen het tribunaal niet en arrestatie behoort niet tot het mandaat van 

de UNPROFOR-troepen. Het wordt voor het tweetal wel riskant zich buiten hun eigen gebied 

te begeven, maar ze zullen het wel zo draaien dat dit vooral lastig is voor het vredesoverleg – 

wat dit nog waard is. Als zij werkelijk dit overleg willen intensiveren is trouwens nog altijd 

Zwitserland beschikbaar. Dat land is geen lid van de Verenigde Naties en dus niet gebonden 

aan het arrestatiebevel.’ (NRC Handelsblad, 27 juli 1995).  

 

Op de opiniepagina gaat redacteur Sampiemon een dag later in op de voorgenomen 

maatregelen van de VN. Hij constateert dat de dreigementen zoals die nu geuit zijn aan het 

adres van de Bosnische Serven, de VN niet uit de spiraal van geweld zullen halen. 

UNPROFOR heeft zijn mandaat niet uit kunnen voeren en de interventie is gewoonweg 

faliekant mislukt, zo stelt Sampiemon:  
‘Blauwhelmen, waarnemers, woordvoerders, hulpverleners, vluchtelingen, bemiddelaars, 

diplomaten en ook de strijdenden zelf zijn in een spiraal van geweld terechtgekomen. Ieder 

denkbaar rationeel doel is uit het oog verloren. Zo weten de Servische leiders UNPROFOR 
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meedogenloos te manipuleren, zoals in Srebrenica is gebleken. Maar zij slagen er niet in hun 

terreinwinst politiek te consolideren. Zij beheersen nu het grootste deel van Bosnië, gezuiverd 

en wel, maar het is verwoest, de steden en dorpen zijn ontvolkt, de vijand is verjaagd maar 

niet verslagen. De Servische grootheidswaan die de ellende heeft veroorzaakt, heeft geleid tot 

het ontstaan van twee geïsoleerde republiekjes waarvoor zelfs Servië niet meer opkomt. De 

impasse is totaal.’ (Sampiemon, NRC Handelsblad, 28 juli 1995).  

 
‘De overste praatte zijn mond voorbij, de kolonel rapporteerde zaken die niet zijn gebeurd, de 

minister stuurt bij.’  

Zo begint het (hoofd)redactionele commentaar op zaterdag 29 juli 1995. De krant vindt dat 

als de Kamer straks gaat debatteren over Srebrenica, ze de ministeriële nabetrachting snel 

voor kennisgeving moet aannemen. Immers: het functioneren van Nederlandse VN-officieren 

en -manschappen onder moeilijke omstandigheden, is niet het echte probleem.  
‘Waar het in het Kamerdebat om zou moeten gaan, is de vraag hoe het mogelijk is geweest dat 

Nederlandse troepen door de verantwoordelijke leiding in zo een onmogelijke situatie zijn 

gemanoevreerd en vele maanden lang zijn gehouden. (…)Voorhoeve lijkt de mening 

toegedaan dat de ervaring van Srebrenica geen verandering brengt in het beleid ten aanzien 

van vredesoperaties. (…) De minister heeft zich al afgevraagd of onder de steeds slechter 

wordende omstandigheden UNPROFOR nog wel toekomst heeft. Het antwoord op zijn eigen 

vraag heeft hij nog niet willen geven. Als de Kamerleden na hun vakantie uitgerust en wel 

naar aanleiding van de gisteren verzonden ministeriële brief over de gebeurtenissen en 

verantwoordelijkheden in Srebrenica debatteren, kan dat antwoord niet langer achterwege 

blijven. Het voordeel van de twijfel heeft zijn tijd gehad.’ (‘Nog eens Srebrenica’, NRC 

Handelsblad, 29 juli 1995).  

  

 

9.8.3 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in Trouw 

Op dinsdag 25 juli heeft het (hoofd)redactionele commentaar in Trouw als kop Vragen over 

Srebrenica. De krant is van oordeel dat premier Kok het goed uitdrukte toen hij over het 

optreden van Dutchbat opmerkte: ‘ze hebben geprobeerd er het beste van te maken’. Daar 

moet niet op worden afgedongen. Maar de Nederlandse missie in Srebrenica roept wel een 

aantal vragen op die zo snel mogelijk beantwoord moeten worden. Want naast vreugde heerst 

er inmiddels ook verwarring over wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld: is er in Srebrenica 

nu wel of niet sprake van genocide?  
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‘Gegeven het onvolledige overzicht getuigden de oordelen van Dutchbat-commandant 

luitenant-kolonel Karremans en andere militairen over de strijdende partijen in Bosnië op z’n 

minst van lichtvaardigheid, zo niet naïviteit. Aan de andere kant, bij sommigen lijkt de 

behoefte aan een verdeling tussen good guys en bad guys soms groter dan de behoefte aan wat 

er nu werkelijk gebeurt. Ook op dit punt dient minister Voorhoeve in het openbaar tekst en 

uitleg te geven en dat geldt, na de kritiek van generaal Couzy op de wijze waarop de NAVO 

de luchtbombardementen heeft uitgevoerd, al evenzeer voor de militaire gang van zaken in de 

laatste uren voor de val van Srebrenica. Het zou niet overdreven zijn als met het oog hierop de 

Tweede Kamer voor de tweede keer het zomerreces onderbreekt..’ (‘Vragen over Srebrenica’, 

Trouw, 25 juli 1995) 

 

Leon Wecke, verbonden aan het studiecentrum voor vredesvraagstukken van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen, neemt het woensdag 26 juli op voor Karremans. Hij betoogt dat 

Karremans slechts als zondebok is gebruikt voor een algemeen gevoel van frustratie in 

Nederland. Hij stelt dat Karremans waarschijnlijk een beter beeld heeft van de good guys en 

bad guys in Bosnië dan menig ander, maar dat zijn uitspraken niet passen binnen het politieke 

plaatje dat in Nederland dominant is. Hierdoor wordt Karremans ten onrechte afgeschilderd 

als pro-Servisch. 

‘Die indruk was te meer onontkoombaar daar het Westen nu eenmaal, althans voor zover het 

de media, de publieke opinie en de politici betreft, een onversneden autistisch vijandbeeld van 

de Serviërs eropna houdt. De laatste jaren worden wandaden van de Bosniërs verzwegen of 

gebagatelliseerd, terwijl de misdaden van de Servische agressor breed worden uitgemeten. 

Degene die het meest direct contact met die Serviërs hebben, de militairen te velde, komen 

echter veelvuldig tot een andere beoordeling. Vanuit hun optiek is er alle reden te twijfelen 

aan het eenzijdige beeld van de Serviërs als “bad guy.”’ (Leon Wecke, Trouw, 26 juli 1995). 

 

‘De Serven werken volgens plan’. Die stelling verdedigt generaal buiten dienst J.C.A.C. de 

Vogel, voormalig attaché op de Nederlandse ambassade in Belgrado een dag later in een 

interview. Hij denkt dat de Bosnische Serven in Oost-Bosnië orde op zaken willen stellen.  

‘“De internationale gemeenschap voor een voldongen feit plaatsen over de opdeling van 

Bosnië, is het politieke element in dit plan. Voor de situatie gelden twee uitgangspunten. De 

internationale Contactgroep en de VN houden nog steeds vast aan een multi-etnische staat 

binnen de Bosnische grenzen, in wat voor vorm dan ook. De “veilige havens” zijn daar een 

symbool van. De Serviërs – en de Kroaten – streven naar opdeling in afzonderlijke staten.” 

Maar er zit ook een militaire logica in het innemen van de Moslim-enclaves, die de Bosnische 

Serviërs als oneigenlijke elementen in hun gebied beschouwen, meent de Nederlandse oud-
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diplomaat. “Het bewaken en beschieten kost troepen en daaraan is een tekort aan de zijde van 

de Bosnische Serviërs. Er is dus een noodzaak voor het “verkorten” van de frontlijn.” De 

operatie is volgens hem nu ingezet om die voor de winter te kunnen afronden, en voor de 

internationale reactiemacht op volledige sterkte is.’ (‘De Serviërs werken volgens plan’, 

Trouw, 27 juli 1995).  

 

De krant wijdt verder twee (hoofd)redactionele commentaren aan het intensieve diplomatieke 

overleg binnen en tussen NAVO en VN over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder 

het luchtwapen ingezet zal worden. De krant toont zich verheugd dat de NAVO niet langer de 

rol van ‘onderaannemer van de VN’ hoeft te spelen, daarmee doelend op de oplossing die 

gevonden is voor de zogenaamde ‘dubbele sleutel’. Het is terecht dat de VN-gezant in 

Bosnië, de Japanner Akashi, geen zeggenschap meer heeft als het gaat om luchtaanvallen. In 

het verleden was de Japanner af en toe zo voorzichtig, dat gerechtvaardigde luchtaanvallen 

niet doorgingen of zoveel vertraging opliepen dat ze amper effect hadden en in het ergste 

geval zelfs lachwekkend werden. Maar, aldus de krant, de NAVO moet niet denken dat met 

Akashi de laatste hindernis voor luchtaanvallen genomen is. De sleutel is nu in handen van de 

VN-generaals ter plekke, de Fransman Janvier en de Brit Smith. In Londen sprak vooral 

Amerika ferme taal: we laten ons niet intimideren door gijzeling van VN-personeel. De twee 

VN-topmilitairen daarentegen toonden zich zeer huiverig voor luchtaanvallen. De VS heeft 

geen blauwhelmen in Bosnië, Engeland en Frankrijk des te meer (‘De NAVO als 

onderaannemer 1 & 2’, Trouw, 27 juli 1995).  

 

Op vrijdag 28 juli schrijft Theo Koelé een analyse naar aanleiding van het besluit van de 

Amerikaanse Senaat om het wapenembargo op te heffen. De Bosnische regering reageerde 

zeer verheugd, maar juicht volgens Koelé te vroeg. Het kan immers nog lang duren voor het 

tot daadwerkelijke opheffing komt, als het al ooit zo ver komt. In de eerste plaats heeft 

president Clinton al enig uitstel gekregen: hij mag eerst nog VN en NAVO-bondgenoten 

polsen over hun bereidheid het embargo eveneens te beëindigen. De uitkomst van die 

consultaties staat wel vast – de bereidheid is niet aanwezig – maar Clinton wint in ieder geval 

tijd. Vervolgens kan Clinton de uitspraak van de Senaat met een veto treffen. Het is zeer de 

vraag of voor het ongedaan maken van het veto een meerderheid in de Senaat gevonden kan 

worden. Zou dat wel lukken, dan ontstaat met name voor de Republikeinen een probleem. Zij 

vinden dat Amerika in Bosnië niets te zoeken heeft. Opheffing van het wapenembargo 

betekent echter het einde van de VN-vredesmacht in Bosnië. Voor de evacuatie van die macht 
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heeft Amerika herhaaldelijk een troepenmacht van 25.000 man toegezegd. Terugkomen op 

die belofte is vrijwel onmogelijk voor president Clinton – het zou leiden tot een ongekende 

crisis binnen de NAVO. Kortom: de implicatie van opheffing van het wapenembargo is dat 

Amerikaanse troepen naar Bosnië zullen gaan. De Republikeinen mogen dan een onoplosbare 

puzzel leggen: omdat wij in Bosnië niets te zoeken hebben, gaan wij er met 25.000 man heen 

(Theo Koelé, Trouw, 28 juli 1995).  

 

9.8.4 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren in De Telegraaf 

De Telegraaf schrijft drie keer een (hoofd)redactioneel over Dutchtbat. Op maandag 24 juli 

schrijft de krant dat het bezoek van prins Willem-Alexander en premier Kok aan de 

teruggekeerde Dutchbat soldaten in Zagreb, een blijk van erkenning is voor wat de 

Nederlanders in Srebrenica hebben gedaan: 

‘Een signaal in de richting van diegenen die met alle geweld proberen de rol van de 

Nederlanders te kleineren, en in een kwaad daglicht te stellen. Om de Nederlandse 

blauwhelmen aan de andere kant als helden thuis te ontvangen, is overdreven. De 

Nederlanders hebben zonder meer hun plicht gedaan onder militair onaanvaardbare 

omstandigheden. Zij konden militair en mochten militair niets en hebben voor de burgers 

gedaan wat in hun macht lag.’ (‘Erkenning’, De Telegraaf, 24 juli 1995).  

 

Twee dagen later gaat de krant in op het verschil van mening tussen Voorhoeve en 

Karremans. De krant vindt de kritiek op Karremans’ uitspraken ‘zinloos’ en is van mening dat 

hem – gezien de omstandigheden – niet te verwijten valt dat hij deze uitspraken gedaan heeft. 

De critici van de commandant, minister Voorhoeve voorop, beschikken over veel meer 

informatie over het barbaarse optreden van de Bosnische Serven dan Karremans en oordelen 

(dus) veel harder.  

‘Op één punt heeft Karremans gelijk. In de oorlog in ex-Joegoslavië is geen onderscheid te 

maken tussen de “goede” en de “slechte” militairen. Slechtheid overheerst aan beide zijden. 

Maar tegelijkertijd is het zonder meer waar dat de Bosnische Moslimbevolking daar nu het 

meest van te lijden heeft.’ (‘Zinloos’, De Telegraaf, 26 juli 1995).  

 

De berichten dat Karremans een ‘deal’ gesloten zou hebben met Mladic, vormen de 

aanleiding voor het schrijven van een derde (hoofd)redactioneel commentaar over rol en 

optreden van Dutchbat.  
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‘Minister Voorhoeve (Defensie) heeft zich gelukkig zonder reserves opgesteld achter overste 

Karremans tegenover de verdachtmakingen aan diens adres dat hij gemene zaak met de van 

oorlogsmisdaden beschuldigde generaal Mladic zou hebben gemaakt’, 

aldus de eerste zin van het commentaar. De krant vindt dat de minister wel wat laat is met zijn 

steun aan Karremans:  
‘Uiteindelijk heeft hij – door in een eerder stadium zo nadrukkelijk en in het openbaar afstand 

te nemen van diens uitspraken – zelf meegewerkt aan het ontstaan van een klimaat waarin de 

beschuldigingen richting Karremans en Dutchbat konden ontstaan. De heer Karremans had er 

weliswaar verstandiger aan gedaan bepaalde dingen niet zo te stellen zoals hij dat heeft 

gedaan. Maar hij meende gewoon te moeten zeggen wat hij op zijn lever had. Maar dat neemt 

niet weg dat hij doodgewoon in de steek is gelaten. Ook de commandant van Karremans, 

generaal Couzy, negeerde regel nummer één in dat soort situaties door zich niet vierkant 

achter zijn eigen man op te stellen. Nu de politici – onder meer daardoor – menen vrij spel te 

hebben in het zwart maken van overste Karremans is bij de minister Voorhoeve de maat vol 

geraakt. Hij heeft er geen twijfel over laten bestaan dat hij vertrouwen heeft in overste 

Karremans en Dutchbat. Terecht.’ (‘Terecht’, De Telegraaf, 29 juli 1995).  

 

G.B.J. Hiltermann analyseert de uitkomsten van het crisisberaad in Londen en van het 

Brusselse beraad over de ‘dubbele sleutel’. Hij is er niet enthousiast over: 

‘Na uren delibereren blijken de hoogwaardigheidsbekleders te volharden in het opstellen van 

onuitvoerbare plannen en het uiten van loze dreigementen, uitgaande van een onjuiste analyse 

van de toestand.’  

GBJ noemt het instellen van safe areas een onvergeeflijke fout, herinnert eraan dat de 

Bosnische Serven zich tot nu toe van alle resoluties, boze woorden en dreigementen geen lor 

hebben aangetrokken, en denkt dat ze nu niet anders zullen handelen en wijst erop dat de 

internationale gemeenschap (nog steeds) hopeloos verdeeld is. De conclusie is bitter, zoals hij 

zelf aangeeft:  

‘Ik vrees dat wij ons vertrouwd zullen moeten maken met de bittere conclusie dat wij militair 

in Bosnië en omgeving niet veel kunnen uitrichten en ons bij de geschapen toestand zullen 

moeten neerleggen. Alleen met politieke en economische dwangmiddelen en verlokkingen 

kunnen wij enige invloed uitoefenen. Verder zouden wij ons moeten beperken tot het verlenen 

van humanitaire hulp. Ik meen mijn onwelkome mening niet te mogen verzwijgen.’ 

(Hiltermann, De Telegraaf, 29 juli 1995).  
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9.9. Enkele opmerkingen en gegevens over de publieke opinie 

 

De ‘geopenbaarde mening’ zoals die in de dagbladen in 1995 naar voren komt, hebben we in 

de voorgaande paragrafen uitgebreid besproken. In deze paragraaf gaan we in op de publieke 

opinie in de zin van ‘opvattingen levend onder de bevolking’. Een brede steun van de 

bevolking is nodig om de uitzending van de vredestroepen naar Bosnië te legitimeren. De rol 

van de media speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Maar ook op een andere manier komt de rol van de media in 1995 aan de orde. Van tijd tot 

tijd wordt betoogd dat de media zich laten ‘inpakken’ door de Bosnische regering: de media 

geven een te eenzijdig beeld van de oorlog, in die zin dat zij de indruk wekken dat slechts de 

Serven zich schuldig maken aan wandaden en de Moslims bezig zijn met een 

verdedigingsoorlog. Met name twee ex-trainers van naar Bosnië uitgezonden militairen, 

dragen dit standpunt uit op de opiniepagina’s van NRC Handelsbad (11 juli 1995), de 

Volkskrant (19 juli 1995) en Trouw (20 juli 1995). Op 11 juli betogen beide ex-trainers, René 

Grémaux en Abe De Vries, dat de westerse pers zich voor het karretje van de Bosnische 

regering heeft laten spannen.  
‘Een nuchtere gedachtewisseling over de oorlog is er in Nederland nooit geweest. Hier liepen 

de emoties hoog op en was volgens Lord Owen “onwerkelijk moralisme” schering en inslag. 

Slechts enkele mediagenieke thema’s – “etnische zuiveringen” en andere schendingen van de 

mensenrechten – overheersen de schijndiscussie die maar niet tot een echt debat wil 

uitgroeien. Dat vele commentatoren zo het slachtoffer zijn geworden van oorlogspropaganda 

staat buiten kijf, maar wie durft het te bekennen.’  

 

Die eenzijdigheid is politiek relevant, zo betogen ze in Trouw (20 juli 1995): 

‘De eenzijdigheid van de westerse media zou nog niet zo erg zijn, ware het niet dat deze 

houding doorwerkt in beslissingen van politici.’  

 

De beïnvloeding van de politici door de media vormt ook een kernpunt in het betoog van 

Mohammed de Zeeuw, Moslim en econoom, op de opiniepagina van Trouw d.d. 20 juli 1995. 

Ook hij gaat uit van een directe invloed van mediaberichtgeving op de politieke beslissingen 

in de kwestie Bosnië. Maar van een eenzijdig beeld ten faveure van de Moslims is in zijn 

ogen geen sprake, integendeel.  
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Gezien het nog zeer frequente anti-islamisme in de media (…), in moderne leermiddelen en 

elders in de samenleving, zou het opmerkelijk zijn als het anti-islamisme niet mede een rol 

speelde in de beleidsbepaling inzake Bosnië. Het beleid is voor een deel in handen van politici 

die nog nooit hebben aangetoond zich tegenover de islam correct op te kunnen en willen 

stellen.’ 

 

Een tweede opmerking voor we enkele gegevens over de publieke opinie op een rij zetten, 

betreft het al eerder gesignaleerde fenomeen van Joegoslavië, zo men wil ‘Bosnië’-moeheid. 

De oorlog in Bosnië is in 1995 al drie jaar onverminderd gaande, vanaf 1991 is voormalig 

Joegoslavië al verwikkeld in een reeks gewapende conflicten. Het zijn bovendien conflicten 

zonder duidelijke scheidslijnen, dat wil zeggen: de coalities op het slagveld en aan de 

onderhandelingstafel wisselen nogal eens en lopen ook niet altijd parallel. De internationale 

gemeenschap doet via de VN en de NAVO al jarenlang verwoede pogingen een politieke 

oplossing voor het conflict in Bosnië te vinden, maar is hopeloos verdeeld. Dit alles maakt dat 

de publieke belangstelling voor wat in Bosnië gebeurt, sterk onder druk staat. Compassion 

fatigue zoals Susan Moeller het in haar gelijknamige boek noemt, wordt van tijd tot tijd ook 

in Nederland gesignaleerd. Zich baserend op een onderzoek van de Stichting Maatschappij en 

Krijgsmacht, bericht NRC Handelsblad begin juli – vlak voor de val van Srebrenica – dat de 

Nederlandse bevolking tekenen van ‘Bosnië-moeheid’ vertoont. Twee dagen na de val 

signaleert Henri Beunders, hoogleraar maatschappijgeschiedenis in Rotterdam, hetzelfde. 

Genietend van een heuse hittegolf, blijft vakantievierend Nederland liever op het terras zitten 

dan dat zij zich druk maakt over de recente gebeurtenissen in een voortslepend conflict, 

schrijft hij.  

De mening van de Nederlandse bevolking over een militair ingrijpen komt in de 

berichtgeving in 1995 nauwelijks ter sprake. In enkele artikelen wordt verwezen naar de 

‘mening van de Nederlanders’ zoals die in onderzoek naar voren zou komen. Uitgaande van 

enkele onderzoeken die in 1995 zijn uitgevoerd, geven we een globaal beeld van de ‘publieke 

opinie’ in 1995. 

 

In augustus 1992, na het vertonen van de beelden uit de Bosnische kampen, spreekt een ruime 

meerderheid van de Nederlanders zich uit voor een militaire interventie, ook als daarbij 

slachtoffers zouden kunnen vallen. Dit percentage daalt gestaag gedurende 1993, zoals we 

gezien hebben in het onderzoeksverslag over 1993. Die daling zet in 1994 door en eind 
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december van dat jaar is minder dan de helft van de Nederlanders voorstander van militaire 

interventie.  

 
Figuur 9.5 Percentage voorstander van militaire interventie onder de Nederlandse bevolking 1992 – 

1995 
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Kortom: is voorjaar 1993 nog 80 procent van de ondervraagden voorstander van militaire 

interventie, ook als daarbij slachtoffers vallen, eind december 1994 is dat gedaald tot 48 

procent. In de maanden voorafgaande aan de val van Srebrenica, daalt de steun voor militaire 

interventie tot 34 procent in juni 1995. In die periode wordt het nieuws – in ieder geval tot 

eind mei 1995 – beheerst door een stroom berichten over een politieke oplossing van het 

conflict, een oplossing die overigens telkens uitblijft. Over militaire interventie wordt niet of 

nauwelijks geschreven. Dat verandert eind mei 1995. De NAVO voert enkele luchtaanvallen 

uit die uitmonden in het op grote schaal gijzelen van VN-personeel door de Bosnische 

Serven. 

 
Figuur 9.6 Percentage voorstander van militaire interventie onder de Nederlandse bevolking december 
         1994 – augustus 1995  
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Direct na de val van Srebrenica laat RTL4 onderzoek uitvoeren naar de opvattingen onder de 

Nederlandse bevolking over militair ingrijpen. Op dat moment toont 30 procent van de 

ondervraagden zich daar voorstander van (zie figuur 9.6). Daarmee is het dieptepunt bereikt, 

zoals achteraf vast te stellen valt. Een zeer ruime meerderheid (64 procent) van de 

ondervraagden is tegen een militaire interventie, slechts 6 procent zegt het niet te weten, een 

opvallend laag percentage.  

Militaire interventie en politieke voorkeur 

Een aantal keren is bij onderzoek naar de opvattingen over militaire interventie, gevraagd 

naar de politieke voorkeur van de respondenten.  
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Figuur 9.7 Percentage voorstanders van militaire interventie, uitgesplitst naar politieke voorkeur 
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In december 1994 is, zoals gezegd, 48 procent van de ondervraagden voorstander van een 

militair ingrijpen. De verschillen tussen de aanhang van de grote(re) partijen zijn niet groot, al 

is het wellicht verrassend dat onder GroenLinks-stemmers het percentage voorstanders het 

hoogst is (60 procent) en onder ‘overige partijen (Socialistische Partij o.a.) het laagst (30 

procent). In de groep die zegt niet te stemmen is het percentage voorstanders iets lager dan 

onder mensen die zeggen wel te stemmen.  

 

In juni 1995 is de steun voor ingrijpen gedaald tot 34 procent; vooral onder de aanhang van 

CDA en D66 is de daling fors (onder de 30 procent), onder PvdA-, VVD- en GroenLinks-

stemmers is de daling aanzienlijk minder scherp, onder de aanhang van de Christelijke 

partijen zien we nauwelijks een verschuiving. 

 

In augustus 1995 is een meerderheid van de Nederlandse bevolking weer bereid over te gaan 

tot militair ingrijpen. De grootste veranderingen ten opzicht van de peiling in juni 1995 zijn te 

zien onder de aanhang van ‘overige’ partijen en van de christelijke partijen.  

 

De tweede vraag in deze onderzoeken is steeds of men voor of tegen de deelname van 

Nederland aan een vredesmissie is. Ook hier (vrij) grote schommelingen in de tijd en 

behoorlijke verschillen tussen de aanhang van de diverse politieke partijen.  



 416 

Figuur 9.8 Percentage voorstanders Nederlandse deelname aan een vredesmissie, uitgesplitst naar politieke 

voorkeur 
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Eind 1994 is iets meer de helft van de ondervraagden voor Nederlandse deelname aan een 

vredesmissie. Onder de aanhang van D66 is de steun voor Nederlandse deelname het grootst, 

niet-stemmers en stemmers op ‘overige partijen’ staan het meest afwijzend tegenover 

Nederlandse deelname aan zo’n missie.  

 

In juni 1995 is de steun voor Nederlandse deelname aanzienlijk gedaald (40 procent). Met 

name onder de aanhang van het CDA is de steun behoorlijk afgebrokkeld (van ruim 50 

procent naar ruim 30 procent). Onder de aanhang van ‘overige partijen’ is nog slechts 13 

procent voor Nederlandse deelname.  

 

Twee maanden later zegt ruim 60 procent van de ondervraagden voor een Nederlandse 

bijdrage aan een vredesmissie te zijn. De grootste verschuiving is nu te zien onder de aanhang 

van GroenLinks: 85 procent verklaart zich voor Nederlandse deelname aan een vredesmissie, 

in juni was dat nog slechts 50 procent.  

 

9.10 Conclusies 

 

Door de aanval op en de uiteindelijke inname van de enclave Srebrenica door Bosnische 

Serven raakt Nederland politiek, militair en emotioneel zeer nauw betrokken bij het conflict 

in Bosnië. Signaleert NRC Handelsblad begin juli nog tekenen van Bosnië-moeheid onder 

journalisten en publiek, enkele dagen later is daar in de berichtgeving geen enkel spoor meer 
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van te vinden. Van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juli verschijnen in de vier 

onderzochte kranten 163 artikelen, ruim 40 per dag. In de week na de val van Srebrenica 

verschijnen er 203 artikelen, bijna 34 per dag. In de week dat Dutchbat terugkeert uit 

Srebrenica verschijnen er nog 177 artikelen, bijna 30 per dag.  

 

Drie onderwerpen keren bijna dagelijks in vrijwel elke krant terug. Allereerst het militaire 

aspect, oftewel de aanvallen van de Bosnische Serven op de enclaves in Oost-Bosnië. 

Daarnaast de rol van de internationale gemeenschap in het conflict, met name de positie en 

rol van de VN en van de NAVO. In de derde plaats de positie en het optreden van de 

Nederlandse VN-militairen voor en na de val van Srebrenica, inclusief de discussie over de 

politieke aspecten die daaraan verbonden zijn. In het debat tussen ‘bevlogen moralisten’ en 

‘verstandige realisten’ vormt de val van Srebrenica aan de ene kant een concrete gebeurtenis 

die het bewijs levert voor eerder gebruikte argumenten en aan de andere kant een voorbeeld 

waaruit lessen moeten worden getrokken voor de toekomst.  

 

Wie in welk dagblad welk moreel dan wel realpolitiek argument in stelling brengt, is kort 

samengevat in box 9.43. Deze argumenten worden uiteraard in uiteenlopende contexten 

gebruikt: om te pleiten voor militaire interventie (of juist tegen), om het handhaven van de 

status quo te rechtvaardigen (of juist scherp te hekelen) of om oproepen tot het opheffen van 

het wapenembargo te ondersteunen (of juist te verwerpen).  

 
Box 9.43 Het morele en ‘realpolitieke’ argument in het interventiedebat in de dagbladen van 6 tot en met 29 juli 

de Volkskrant  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1107 Makken en 

Davids 
Reserveofficier en onderzoeker noemen doel van de missie het voorkomen van de meest 
flagrante schendingen van het internationale humanitaire recht. Zij stellen uitgebreide 
luchtaanvallen voor, ook op politieke leiders zelf, zonder grondtroepen. ‘Het morele 
verlies is dan al verdisconteerd.’ 

1407 Both Zolang de internationale gemeenschap vasthoudt aan moreel perspectief in plaats van 
een strategisch perspectief, zal een diplomatieke oplossing uitblijven. 

1507 Bleich Redacteur stelt dat de VN moet optreden tegen Karadžić en Mladic, die zij racisten en 
fascisten noemt. Keert zich fel tegen idee van Both om enclaves op te heffen en stelt 
zich op achter Chirac die als enige ‘stelling heeft genomen tegen de capitulatie voor de 
barbarij van de volkerenorganisatie.’ 

1707 Wigbold Dutchbatters hadden zelfde rol als de spoorwegmannen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De VN collaboreren ongewild op deze manier en daarom moet men 
kiezen voor het opheffen van het wapenembargo. 

1707 Schuyt Socioloog betoogt dat de technische vooruitgang de mensen heeft doen afhaken van het 
humanitas beginsel. ‘Ze kunnen niet zonder de techniek, maar techniek zonder 
humaniora maakt mensen moreel stekeblind’. 

1907 Grémaux en 
De Vries 

Oproepen zijn dikwijls emotioneel getint en stoelen op selectieve waarneming. Enige 
uitweg is acceptatie van status-quo. Partij kiezen voor de een zou nog meer leed 
veroorzaken. 
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1907 Van 
Nederpelt 

Docent internationale betrekkingen en lid van GroenLinks stelt dat we hebben 
geaccepteerd dat er weer misdaden zijn begaan in naam van een verderfelijke ideologie. 
Ooit komt de vraag wie er goed en fout was in de Bosnische oorlog. ‘Wij wisten ervan, 
maar wilden wij het ook weten?’, zo vraagt hij zich af. 

2207 Hoofdredactie Holle woorden uit Londen schieten te kort. Bewijzen van genocide stapelen zich op en 
het is tijd voor daden, zo betoogt de redactie. 

2707 Veraart Redacteur is op morele gronden van oordeel dat de VN de onderhandelingen met de van 
genocide beschuldigde Karadžić niet kunnen voortzetten.  

NRC Handelsblad  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1107 Grémaux en 

De Vries 
Pers heeft bijgedragen aan ‘onwerkelijk moralisme’ en verwrongen perceptie van het 
conflict. Men zocht naar eenvoudige ‘moreel aanvaardbare’ oplossingen. 

1207 Michielsen en 
Van de Roer 

Redacteuren stellen dat de autoriteit van de VN en in het bijzonder die van de 
Veiligheidsraad formeel en moreel is ondermijnd. Het enige dat rest is de opheffing van 
het wapenembargo. 

1207 Hofland Columnist pleit voor verhuizers in plaats van blauwhelmen in Bosnië. Het alternatief is: 
toekijken en er letterlijk vrede mee hebben dat de Bosnische Serven ook de enclaves 
bevrijden, zoals ze zelf zeggen. Waar hebben we die terminologie toch meer gehoord?  

1307 Prizmic Vice-voorzitter van de Adviesraad van D66 gaat in op debat moralisten en realisten. 
Moralisten benadrukken menselijk leed en realisten de onmogelijke geografische ligging 
van de enclaves. Een derde stroming kijkt naar het nationale belang. Deze steunt hij, 
omdat het met name de prestigestrijd op internationaal terrein is die de loop der 
gebeurtenissen in Bosnië bepaalt. Nederland dient daarom de troepen eenzijdig terug te 
trekken. 

1507 Brummelman 
en Van de 
Roer  

Europees commissaris Van den Broek zegt in interview dat optreden tegen agressor 
noodzakelijk is. Niet alle partijen hebben evenveel schuld, zo meent hij. Het is duidelijk 
wie de agressor is en wie het slachtoffer. 

2007 Michielsen Enclaves worden in de steek gelaten. Keelafsnijders en verkrachters kunnen ook in 
andere enclaves hun gang gaan. ‘Zevenenzeventigduizend slachtoffers van de 
huichelachtigheid van de internationale gemeenschap’ zullen het gevolg zijn. 

2107 Buve Filosoof vindt – reagerend op een uitspraak van een hoge militair – dat we wel ethisch 
moeten doen over de gebeurtenissen in Bosnië. De soldaten moeten inzien dat ze hun 
leven inzetten om mensen te redden, evenals de Canadezen dat in de Tweede 
Wereldoorlog voor ons hebben gedaan. 

2207 Dobbie Humanitaire hulp maakt de betrokkenen kwetsbaar, zoals luchtaanvallen hebben laten 
zien. Geloofwaardigheid is onherstelbaar beschadigd. 

2907 Sampiemon Redacteur betoogt dat missie faliekant is mislukt en VN in een spiraal van geweld 
terechtgekomen zijn.  

2907 Westerman Interviewt De Vries en Grémaux die beweren dat alle partijen evenveel schuld hebben, 
maar dat het westen het plaatje van good guys en bad guys niet wil verstoren. 

Trouw  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1407 Van Staden Directeur Clingendael beweert dat huidige missie verlammend werkt. ‘We leveren wel 

doorvoede doden af’. Pleit voor opheffen van wapenembargo. 
1807 Hoofdredactie Dictatuur van cynische misdadigheid heeft in dit werelddeel genoeg geheerst. Pleidooi 

voor hergroepering en danige versterking van de vredesmacht. 
1907 Kuiper In Navolging van de leer van Calvijn dient men, als teken van naastenliefde, in te grijpen 

wanneer genocide en andere misdaden in een struikroverspolitiek tot instrumenten zijn 
verheven.  

1907 Breedveld Columnist spreekt over de ethische motieven van de regering om troepen uit te zenden, 
waar zij op dat moment beter had moeten en kunnen weten. 

2007 Grémaux en 
De Vries 

Media waren onvoldoende toegerust om genuanceerd beeld te schetsen. Deze 
eenzijdigheid heeft zijn invloed gehad op de politieke besluitvorming.  

2407 Van Houten Nederlandse soldaten in Srebrenica blijken een nogal duidelijk en in zeker opzicht 
tamelijk genuanceerd oordeel te hebben over de bevolkingsgroepen, ze denken in ieder 
geval niet in termen van ‘goede’ Moslims en ‘slechte’ Serven. 

2507 Goudriaan Interview met externe deskundige Siccama (Clingendael). Siccama is het eens met 
Wigbolds stelling dat Dutchbat zich schuldig heeft gemaakt aan collaboratie door mee te 
werken aan de deportatie van de burgers. 
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2507 Redactie Hoogleraar internationaal recht Kalshoven stelt dat de media een te eenzijdig beeld 
geven van het conflict en dat alle partijen zich schuldig maken aan misdaden. 

   
de Volkskrant  
Datum Auteurs Context/ doel realpolitieke argument 
1407 Both Promotiestudent betoogt dat de burgeroorlog in Bosnië vraagt om Realpolitiek. De 

enclaves dienen te worden opgegeven om zo tot concessies te kunnen komen en een 
diplomatieke oplossing te bewerkstelligen. 

De Telegraaf  
Datum Auteurs Context/ doel realpolitieke argument 
1507 Hiltermann Voorstanders van een realpolitieke benadering betrekken wel degelijk verheven 

gedachten en emoties in hun redeneringen, maar in Bosnië is daar geen plaats voor. 
Geen macht kan de volkeren daar stoppen en het is irreëel dat niet in te zien. 

2007 Behrendt Cartoonist verwijt VN elke schending van de mensenrechten en iedere bloederige actie 
als voldongen feit te hebben beschouwd. Militair ingrijpen was nodig, nu rest slechts de 
opheffing van het wapenembargo. 

Trouw  
Datum Auteurs Context/ doel realpolitieke argument 
1907 Kuiper Directeur wetenschappelijk studiecentrum van de RPF en historicus stelt dat de 

Realpolitik slechts het falen en de westerse hypocrisie aan het licht brengt. 
   

 

 

 

• Over het algemeen is men het erover eens dat de VN moreel al heeft verloren; 

• De morele argumenten hebben de overhand, zowel in de pleidooien voor als tegen een militaire 

interventie;  

• Voor de moralisten is Srebrenica een extra bewijs van barbarisme waartegen dient te worden 

opgetreden; 

• Voor de realisten vormt Srebrenica het bewijs van het echec van het halfzachte beleid van de 

internationale gemeenschap, gebaseerd op vals moralisme. Een duidelijke verandering van beleid  

vanuit een Realpolitieke denkwijze – is daarom dringend gewenst; 

• Slechts enkelen – bijvoorbeeld Both en Hiltermann – tonen zich ronduit voorstander van een 

Realpolitieke benadering; 

• Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog komen vooral in de beschrijving van de rol van de 

Nederlandse soldaten kort na de val van Srebrenica; 

• De rol van de media wordt enkele keren expliciet aan de orde gesteld, met name in relatie tot de 

discussie rond de good guys-bad guys-uitspraken van overste Karremans; sommige deelnemers aan 

het publieke debat verwijten de media dat ze een te eenzijdig beeld van de situatie gegeven hebben 

(de Moslims zijn goed, de Serviërs slecht); ‘er zijn geen good guys en geen bad guys’ – het 

officiële VN-standpunt – is tegen die achtergrond een verstoring van het beeld dat de (Bosnische) 

Serven de hoofdschuldige en de Moslims het slachtoffer zijn in de Bosnische oorlog; dat beeld is 
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politiek gewenst om harder optreden tegen de (Bosnische) Serven te rechtvaardigen, aldus de 

redenering van deze deelnemers aan het publieke debat.  

 

In het debat gaat het vervolgens met grote regelmaat over de vraag wat de reactie van de 

internationale gemeenschap op het (Bosnisch-) Servische geweld in Bosnië moet zijn. Vaak 

komt deze vraag aan de orde in betogen over de strategie die de VN zou kunnen dan wel 

moeten volgen. Welke strategie de VN volgens de verschillende journalisten en deskundigen 

zou kunnen dan wel moeten volgen, schetsen we in box 9.44.  

 
Box 9.44 Meppen, wegwezen en/of blijven: wat te doen? 

de Volkskrant  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1007 Hoofdredactie Zowel aanvallen als terugtrekken zou de veiligheid van de blauwhelmen en 

burgers ernstig in gevaar brengen. Beste optie is blijven en bescherming 
bieden aan bevolking. 

1107 Makken en Davids Reserveofficier en onderzoeker noemen doel van de missie het voorkomen 
van de meest flagrante schendingen van het internationale humanitaire 
recht. Zij stellen uitgebreide luchtaanvallen voor, ook op politieke leiders 
zelf, zonder grondtroepen. ‘Het morele verlies is dan al verdisconteerd.’ 

1307 Hoofdredactie Humanitaire taak van belang. Pas in uiterste nood opgeven. 
1407 Hoofdredactie Steun voor Franse suggestie om het veilige gebied Srebrenica te 

‘heroveren’. Het redden van de bevolking en van de hele VN-missie is het 
waard om de risico’s verbonden aan zo’n operatie te nemen.  

 Both Opgeven van de enclaves, terugtrekking van de VN en opheffing van het 
wapenembargo is de enige oplossing voor het conflict.  

1507 Bleich Redacteur schaart zich achter Frans plan om het gewapenderhand op te 
nemen tegen ‘barbarij’. 

1707 Wigbold Wapenembargo moet worden opgeheven zodat de slachtoffers van agressie 
zich kunnen verdedigen. 

1807 Hoofdredactie Een effectieve inzet van de snelle reactiemacht in Sarajevo en Goražde kan 
de VN-missie misschien redden. Anders opheffen van wapenembargo 
noodzakelijk. 

1907 Grémaux en De 
Vries 

Steun aan Moslims zou de oorlog slechts verlengen. Enige oplossing is het 
accepteren van de status-quo. 

2907 Mazowiecki De internationale gemeenschap moet burgers met geweld beschermen, 
wapenembargo moet worden opgeheven. 

NRC Handelsblad  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1207 Michielsen en Van 

de Roer 
Opheffing van het wapenembargo is het enige alternatief. 

 Hofland Terugtrekking VN-blauwhelmen noodzakelijk nu VN op de vlucht zijn 
gejaagd. 

1307 Prizmic Voorzitter van de D66-adviesraad pleit voor een terugtrekking van de 
Nederlandse troepen uit protest tegen de prestigestrijd binnen de VN. 

1507 Brummelman en 
Van de Roer 

Europees Commissaris Van den Broek pleit voor hard ingrijpen tegen de 
Bosnische Serven.  

Trouw   
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1307 Meijer In interview toont Van Staden, directeur van instituut Clingendael, zich 

voorstander van opheffing van wapenembargo.  
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1407 Goudriaan In interview noemt generaal bd Huyzer een militaire interventie een 
‘dodensprong’, omdat er simpelweg niet genoeg manschappen zijn. Het 
zou een bloedbad worden, mede doordat de Servische tegenstand niet is in 
te schatten. 

1407 Hoofdredactie Frans voorstel om Srebrenica te ‘heroveren’ is een ‘loze kreet’, evenals de 
resolutie van de Veiligheidsraad. 

1807 Hoofdredactie Een hard optreden in Sarajevo en Goražde kan misschien nog iets redden 
van het geschonden eergevoel. 

2107 Verbeek Lijsttrekker van de Groenen bij de Statenverkiezingen betoogt dat de 
landen in voormalig Joegoslavië in een fase van natievorming verkeren. 
Deze situatie moet serieus genomen worden wil men het conflict goed 
kunnen beëindigen. 

De Telegraaf   
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
2007 Van Vliet Redacteur betoogt dat slechts het opheffen van het wapenembargo en een 

keiharde militaire ingreep de oorlog kan beëindigen. 
2007 Behrendt Cartoonist verwijt VN elke schending van de mensenrechten en iedere 

bloederige actie als voldongen feit te hebben beschouwd. Militair ingrijpen 
was nodig, nu rest nog de opheffing van het wapenembargo. 

2907 Hiltermann Alleen met politieke en economische dwangmiddelen kunnen we enige 
invloed uitoefenen. Verder beperken tot humanitaire taak. 

 

• Opheffing van het wapenembargo wordt vaker genoemd als meest gewenste strategie dan  

militaire interventie, alleen de Volkskrant spreekt steun uit voor de Franse suggestie Srebrenica te 

‘heroveren’; 

• In de hoofdredactionele commentaren wordt wel gepleit voor harder militair ingrijpen, maar de 

vorm waarin loopt nogal uiteen: van ‘herover Srebrenica’ tot ‘luchtaanvallen ter verdediging van 

Goražde en Sarajevo’.  

 

De geloofwaardigheid van de VN die tijdens de gijzelingscrisis in mei/juni een belangrijke rol 

speelde in de berichtgeving, komt ook na de val van Srebrenica weer terug in de discussie, zij 

het minder frequent dan in mei en juni. Na de val van de enclave is de geloofwaardigheid van 

de VN tot een dieptepunt gezakt, zo beweren een aantal deskundigen en redacties. 

 
Box 9.45 Geloofwaardigheid van de VN 

Datum Auteurs dagblad Context/doel morele argument 
1407 Heldring NRC 

Handelsblad 
Ramp heeft onherstelbare schade toegebracht aan 
geloofwaardigheid van de VN. Niemand wil meer 
troepen afstaan. 

2207 Dobbie NRC 
Handelsblad 

De geloofwaardigheid van de VN heeft onherstelbare 
schade opgelopen. De humanitaire missie verlengt 
eerder de oorlog dan dat zij deze bekort. 

    
1207 Hoofdredactie Trouw De val van Srebrenica zorgt voor nieuw dieptepunt in 

de geloofwaardigheid van de internationale 
gemeenschap. 

1307 Van Wesel  Geloofwaardigheid en prestige van de VN staan op 
het spel, maar verandering van beleid is niet te 
bespeuren. 
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Een discussiepunt dat veelvuldig naar voren komt in de commentaren, als onderdeel van de 

discussie tussen moralisten en realisten, is de vraag wie schuldig is aan de val van Srebrenica 

en aan al wat daarna gebeurd is. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de rol van Dutchbat, 

dat geacht werd de enclave te beschermen. De discussie spitst zich toe op de vraag of de 

Nederlandse soldaten alles hebben gedaan wat ze konden of dat zij min of meer hebben 

toegekeken bij hetgeen zich afspeelde. In box 9.46 schetsen we de opvattingen over de 

verantwoordelijkheid van Nederland en van de internationale gemeenschap, zoals geuit door 

journalisten en deskundigen.  
 

Box 9.46 Opvattingen over de verantwoordelijkheid van Nederland en van de internationale gemeenschap voor 
    ‘Srebrenica’      

de Volkskrant  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1207 Hoofdredactie VN heeft belofte geschonden. Einde van de humanitaire taak van de VN. 
1507 Honig Deskundige betoogt dat Nederland zelf heeft bijgedragen aan de val van 

Srebrenica door wel te dreigen met militaire acties, maar ze niet uit te 
voeren. 

1707 Wigbold Nederland en de VN hebben gecollaboreerd – ongewild, maar toch – met 
de agressors. Dit moet een les zijn voor een Nederlandse bijdrage aan VN-
missies in de toekomst. 

1707 Van den Heuvel VN zijn schuldig omdat ze de enclave nooit goed beschermd hebben.  
1807 Voorhoeve De minister verwerpt de beschuldiging van Wigbold: Dutchbat heeft 

gedaan wat het kon, Nederland heeft luchtsteun aangevraagd ook toen 30 
Nederlandse soldaten gegijzeld werden door de Bosnische Serven. Op elk 
konvooi zijn soldaten meegestuurd om controle te houden op de gang van 
zaken. 

1907 Van Nederpelt Docent internationale betrekkingen en lid van GroenLinks betoogt dat de 
linkse intellectuelen het hebben laten afweten. Er bestaat geen publieke 
verontwaardiging. 

2007 Rijs De VN zijn niet in staat geweest etnische zuiveringen op grote schaal te 
voorkomen. Westerse regeringen zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Nederland heeft enthousiast meegedaan aan deze missie. 

2207 Hoofdredactie Mladic regeert en de VN zijn niet in staat de enclaves te verdedigen; ze 
willen dit ook niet. 

 Hoofdredactie Soldaten hebben naar vermogen gepresteerd, maar de militaire en politieke 
leiding doen het voorkomen alsof het wel meeviel. 

NRC Handelsblad  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1207 Nieuwenhuis Redacteur beweert dat Voorhoeve niet heeft willen luisteren naar 

waarschuwingen over mogelijke val van de enclave. Hij zou de 
humanitaire taak prioriteit hebben gegeven.  

 Hoofdredactie Val van Srebrenica bewijs van falend VN-beleid. Nederland heeft 
bereidwillig meegewerkt aan de fictie van veilige gebieden. Nederland 
deed mee om internationaal mee te tellen. 

1307 Hoofdredactie Vluchtelingentransport van blauw randje voorzien. Den Haag moet in 
vervolg voorwaarden scheppen om een dergelijk drama te voorkomen. 

1507 Brummelman en Van de 
Roer  

Europees commissaris Hans van den Broek spreekt over een vernedering 
van de VN, EU en NAVO. Schuld van de EU die nooit partij heeft willen 
kiezen tegen de Servische agressie. 
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1707 Van Zwol In interview stelt kolonel Brantz dat Dutchbat juist veel doden heeft 
voorkomen. De mislukking van luchtaanvallen is te wijten aan een 
samenloop van omstandigheden. 

1707 Hoofdredactie Europese landen hebben zich vertild aan het Bosnië-probleem 
2007 Michielsen De internationale gemeenschap heeft de enclaves gewoon opgegeven om 

een opening te creëren in de onderhandelingen met de Serven. 
1907 Versteegh De Milliano (Artsen zonder Grenzen) stelt dat falend beleid van VN 

Nederland in deze situatie heeft gebracht. 
1907 Redactie Vluchtelingen geven Nederland de schuld. Nicolai zou 30 Nederlanders 

belangrijker vinden dan 30.000 Moslims en daarom luchtaanvallen hebben 
afgeraden. 

2607 Hofland Een voltooide nederlaag van de westerse regeringen en de NAVO. Blijven 
hangen tussen verwerpen en gedogen, wat neerkomt op gedogen. 

Trouw  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1207 Hoofdredactie Holheid van de belofte van de VN is aangetoond met de val van 

Srebrenica. 
1307 Hoofdredactie Voorhoeve heeft doelbewust het risico genomen voor een situatie zoals die 

heeft plaatsgevonden. Daarover moet later politieke helderheid komen. 
1907 Kuiper en Kalas Directeur van het wetenschappelijk studiecentrum van de RPF en 

Bosnische vluchteling betogen dat de hypocrisie van de westerse 
mogendheden ten grondslag ligt aan de mislukking van de VN-missie. 

1907 Breedveld Het op ethische gronden uitzenden van de Nederlandse soldaten door het 
kabinet-Lubbers, is onjuist geweest. De Nederlandse regering had het 
moeten laten afweten. 

2107 Lucas In interview legt de burgemeester van Tuzla die de schuld van het drama 
bij de internationale gemeenschap. 

2107 Koelé Defensiespecialisten betogen dat bij gebrek aan grote publieke druk de 
westerse regeringen zich beperken tot slappe compromissen. 

2107 ANP De Milliano verwijt Dutchbat beloftes te hebben gedaan die zij niet kon 
nakomen. 

2207 Van Os Historicus betoogt dat de westerse regeringen de schuld niet kunnen 
afschuiven op de VN: de VN wordt immers gevormd door de regeringen 
zelf. 

De Telegraaf  
Datum Auteurs Context/doel morele argument 
1307 Van Vliet Onmacht van VN is bewezen, de snelle reactiemacht lijkt slechts een 

tamme eend; mede om nog enig prestige te behouden, zal VN in Bosnië 
blijven. 

1507 Hiltermann Machteloosheid van de VN is aangetoond; VN is slechts een instrument 
van de buitenlandse politiek van de VS. 

2007 Van Vliet Beleid van de VN (alles slikken van de Serven) heeft geleid tot het drama 
van Srebrenica. 

 

• In en door de onderzochte media wordt de schuld hoofdzakelijk gelegd bij de VN/internationale 

gemeenschap;  

• Volgens sommige journalisten en deskundigen heeft de Nederlandse politiek de soldaten willens  

en wetens in een gevaarlijke situatie gebracht. 

 

De oordelen over de Nederlandse politieke en militaire actoren die nauw betrokken zijn bij 

Srebrenica, verschuiven naarmate meer bekend wordt over de precieze gang van zaken bij de 

val van Srebrenica. In eerste instantie zijn de journalisten en hoofdredacties vol lof over het 
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optreden van de Nederlanders. Vanaf het moment dat duidelijk wordt dat Mladic en de zijnen 

de gang van zaken dicteerden en de blauwhelmen niets in te brengen hadden, slaat de (soms 

uitbundige) lof om in soms even heftige kritiek. Die kritiek richt zich zowel op de politieke 

als op de militaire actoren.  

 
Box 9.47 Oordelen over de rol van Nederlandse actoren rond Srebrenica  
de Volkskrant  
Datum Auteurs Oordelen  
1207 Hoedeman en 

Nysingh 
Voorhoeve is juiste man op juiste plaats. 

1307 Hoofdredactie Waardering voor rustig optreden van ministers en van commandant 
Karremans. 

1507 Schotteindreier Redacteur citeert luitenant-kolonel Van der Maesen die concludeert dat 
Karremans dankzij ervaring en training de onderhandelingen van Mladic 
goed heeft gevoerd. 

1507 Honig Deskundige betoogt dat Nederland zelf heeft bijgedragen aan de val van 
Srebrenica door wel te dreigen met militaire acties maar ze niet uit te 
voeren. 

1707 Wigbold Nederland en VN hebben gecollaboreerd – ongewild, maar toch – met de 
agressors. Dit moet een les zijn voor een Nederlandse bijdrage aan VN-
missies in de toekomst. 

1807 Voorhoeve Minister betoogt dat Dutchbat gedaan heeft wat mogelijk was. Nederland 
heeft luchtsteun aangevraagd, ook toen er nog 30 Nederlandse militairen 
gegijzeld werden door de Bosnische Serven. Verder heeft Dutchbat op elk 
konvooi een blauwhelm meegestuurd om controle te houden op de gang 
van zaken. 

2007 Rijs De VN zijn niet in staat geweest etnische zuiveringen op grote schaal te 
voorkomen. Westerse regeringen zijn hiervoor verantwoordelijk. Nederland 
heeft enthousiast meegedaan aan deze missie. 

2207 Hoofdredactie Soldaten hebben naar vermogen gepresteerd, maar de militaire en politieke 
leiding doen het voorkomen alsof het allemaal wel meeviel. 

2807 Hoofdredactie Nederland heeft geen rol gespeeld. Dutchbat heeft de jongens en mannen 
van Srebrenica moeten opgeven. Totale onmacht. 

NRC Handelsblad  
Datum Auteurs Oordelen  
1207 Nieuwenhuis Redacteur stelt dat Voorhoeve niet heeft willen luisteren naar 

waarschuwingen over mogelijke val van de enclave. Hij zou de humanitaire 
taak prioriteit hebben gegeven.  

 Hoofdredactie Val van Srebrenica bewijs van falend VN-beleid. Nederland heeft 
bereidwillig meegewerkt aan de fictie van veilige gebieden. Nederland 
deed mee om internationaal mee te tellen. 

1307 Kranenburg Redacteur citeert GPV’er Middelkoop die Voorhoeve een man van 
abstracte zaken noemt, met een authentieke betrokkenheid bij humanitaire 
doeleinden van de missie. 

 Redactie Kolonel Vermeulen noemt Karremans een ‘nuchtere, kalme figuur met 
gevoel voor humor’ die geheel aan de verwachtingen heeft voldaan. 

1707 Van Zwol In interview stelt kolonel Brantz dat Dutchbat juist veel doden heeft 
voorkomen. De mislukking van luchtaanvallen is te wijten aan een 
samenloop van omstandigheden. 

1907 Redactie Vluchtelingen geven Nederland de schuld. Generaal Nicolai zou 30 
Nederlanders belangrijker vinden dan 3000 Moslims en daarom 
luchtaanvallen hebben afgeraden. 

2807 Hoofdredactie Hoe heeft de Nederlandse politiek de situatie zo kunnen laten escaleren? 
Trouw   
Datum Auteurs Oordelen  
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1307 Hoofdredactie Voorhoeve heeft doelbewust het risico genomen voor een situatie zoals die 
heeft plaatsgevonden. Daarover moet later politieke helderheid komen. 

2507 Goudriaan In interview stelt professor Siccama dat Nederlandse militairen wel degelijk 
hebben meegewerkt aan etnische zuiveringen. 

2507 Hoofdredactie Militaire en politieke leiding hebben een onduidelijk beeld gegeven over de 
precieze gang van zaken.  

De Telegraaf  
Datum Auteurs Oordelen  
1707 Hoofdredactie De Nederlandse soldaten hebben laten zien hoe goed zij zijn als het erop 

aankomt. Hulde. 
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