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1.Voormalig Joegoslavië in 1993: oorlog en interventie strijden om de aandacht 

 

1.1 Inleiding 

 

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

voormalig Joegoslavië in de periode van 1 januari 1993 tot en met 31 december 1993. ‘De 

berichtgeving’ houdt om precies te zijn in: alle berichten verband houdend met het conflict in 

Joegoslavië die in genoemde periode verschenen zijn in De Telegraaf, de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en Trouw. In totaal zijn 3319 artikelen geanalyseerd. Die verzameling artikelen 

leverde 59.423 kernzinnen op, dat wil zeggen uitspraken over het conflict in Joegoslavië, 

daarbij inbegrepen uitspraken over pogingen het conflict te beëindigen. Die uitspraken zijn 

afkomstig van in totaal 345 verschillende handelende personen of instellingen (actoren) en 

hebben betrekking op in totaal 503 verschillende issues. Die issues zijn stuk voor stuk onder 

te brengen onder twee algemene noemers, te weten (1) de situatie in Joegoslavië zelf en (2) 

het verloop van gesprekken over het op vreedzame wijze beëindigen van het conflict. Alleen 

daaruit al valt af te leiden dat in de berichtgeving over het conflict in en rond voormalig 

Joegoslavië talrijke personen en aspecten een rol spelen. Voor een uiteenzetting van en 

toelichting op de gevolgde werkwijze verwijzen we naar de methodologische 

verantwoording.  

 

Om niet geheel verstrikt te raken in de wirwar van strijdende partijen, wisselende coalities, 

diverse vormen van interventie en talloze pogingen het conflict aan de onderhandelingstafel 

te beëindigen, beginnen we met een chronologisch overzicht in hoofdlijnen van het nieuws 

over Joegoslavië: welke onderwerpen domineerden van januari tot en met december 1993 de 

berichtgeving in de vier onderzochte dagbladen? In hoofdstuk 2 gaan we wat gedetailleerder 

in op de berichtgeving als geheel. Chronologie is niet langer het enige ordeningscriterium. 

We staan dan ook stil bij vragen als welk soort artikelen treffen we in welke kranten aan, 

welke actoren in het conflict komen hoe in het nieuws, welke aspecten van het conflict in en 

rond voormalig Joegoslavië krijgen hoeveel aandacht in welke krant? In de daarop volgende 

hoofdstukken wordt telkens een aspect of deelonderwerp uitgebreid besproken. 

Achtereenvolgens komen aan de orde de berichtgeving over oorlogshandelingen ter plaatse, 

het gebruik van sleutelwoorden in de onderzochte dagbladen en de berichtgeving over 
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verschillende vormen van interventie zoals in de loop der tijd door de internationale 

gemeenschap besproken (diplomatiek, militair, humanitair en volkenrechtelijk). We sluiten af 

met een beschrijving van de berichtgeving over de rol en positie van Nederland ten aanzien 

van het conflict in Joegoslavië. 

 

1.2 Joegoslavië in het nieuws van januari tot en met december 1993 
 

De dagbladen hebben in 1993 dagelijks verslag gedaan van het conflict in en rond het 

voormalige Joegoslavië. In totaal hebben we in de vier onderzochte kranten 3319 artikelen 

aangetroffen, ruim 11 per (kranten)dag.  

 

1.2.1 Het nieuws in januari 1993 

Januari staat in het teken van de eerste vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen 

sinds het uitbreken van de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Bemiddelaars, aangewezen door 

de Verenigde Naties (Cyrus Vance, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde 

Staten) en de Europese Unie (Lord David Owen, oud-minister van Buitenlandse Zaken van 

Engeland), hebben samen een regeling ontworpen om het conflict te beëindigen, het 

Vance/Owen-plan. Het plan voorziet, naast een wapenstilstand en een demilitarisering van 

het land, in de vorming van tien autonome staatjes met gegarandeerd vrij verkeer van 

burgers tussen die staatjes. Vijf corridors tussen de provincies moeten verder de doorgang 

van humanitaire hulp veilig stellen.  

 

De Kroaten tekenen het akkoord vrijwel onmiddellijk, de Moslims en Serven weigeren, 

overigens om geheel uiteenlopende redenen: de Moslims willen de multi-etnische 

eenheidsstaat behouden, de Serven houden vast aan hun streven naar een ‘Groot-Servië’. Dat 

streven impliceert juist het einde van de Bosnische eenheidsstaat. Daar komt bij dat de 

Bosnische Serven de eigen republiek Srpska hebben uitgeroepen en deze met alle macht 

verdedigen. De tegenstellingen zijn derhalve scherp en groot. ‘Bosnische leider eist behoud 

van de staat’, kopt bijvoorbeeld De Telegraaf op 4 januari 1993. En de leiders van de 

republiek Srpska willen niets liever dan deel gaan uitmaken van een Groot-Servië. Binnen 

het Vance/Owen-plan is geen ruimte voor de republiek Srpska. Tijdens het overleg zorgt dat 

voor de nodige problemen met de andere partijen en de bemiddelaars. Tegelijkertijd is het de 
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oorzaak van verdeeldheid binnen het kamp van de Serven. 

 

Een ander belangrijk thema in januari is het bekend worden van diverse rapporten over 

verkrachting als wapen in de strijd om in Bosnië etnische zuiveringen door te voeren. 

‘Verkrachtingen in Bosnië zijn deel van “etnische zuivering”’, schrijft De Telegraaf, op 6 

januari 1993. Ook in de andere dagbladen worden ‘verkrachtingen’ en ‘etnische zuiveringen’ 

in de loop van januari met elkaar in verband gebracht. Het zou gaan om georganiseerde 

verkrachtingen onder de meest wrede omstandigheden in speciaal daarvoor ingerichte 

gevangenkampen. De term ‘Etnische Zuiveringen’ is dan al een ingeburgerd begrip 

geworden in internationale en ook in Nederlandse media. De uitdrukking zelf is een 

letterlijke vertaling van de Servisch-Kroatische uitdrukking cicenje, voor het eerst gebruikt 

door de extreem-nationalistische leider Seselj in juli 1991. In de internationale media krijgt 

de uitdrukking haar betekenis in augustus 1992, als de eerste berichten over Servische 

concentratiekampen verschijnen. In de maanden daarna is de uitdrukking snel gemeengoed 

geworden. 

 

De stroom van berichten over verkrachting als wapen in de etnische zuiveringen leidt tot een 

heftige reactie van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Dumas: ‘Dumas: kampen 

Bosnië bevrijden’, bericht NRC Handelsblad, 11 januari 1993. Dumas wil dat Frankrijk, 

desnoods alleen, de kampen gaat bevrijden. Er gaan meer stemmen op voor militair 

ingrijpen, maar van daadwerkelijke actie is nog geen sprake. Er lijkt namelijk nog steeds 

uitzicht op het slagen van de vredesonderhandelingen die in Genève gaande zijn.  

 

1.2.2 Het nieuws in februari 1993 

De onderhandelingen over het Vance/Owen-akkoord duren voort. In februari komt de 

sluimerende verdeeldheid binnen de internationale gemeenschap naar buiten. De Verenigde 

Staten nemen afstand van het Vance/Owen-plan en sturen een eigen, speciale afgezant naar 

de onderhandelingen. ‘Clinton wil zijn eigen Bosnië-bemiddelaar’, meldt De Telegraaf, 10 

februari 1993. De Verenigde Staten geven nog steeds de voorkeur aan een diplomatieke 

oplossing voor Bosnië en komen met een zespuntenplan. Clinton, net aangetreden als 

president, heeft in de verkiezingscampagne herhaaldelijk gepleit voor een hard optreden in 

Bosnië en wordt daar nu onophoudelijk aan herinnerd. Blijven afwachten is voor de 
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Amerikaanse president daarom niet langer een optie. Maar ook en wellicht zeker in de 

Verenigde Staten geldt ‘Voorzichtigheid kenmerkt initiatief’, zoals NRC Handelsblad op 11 

februari 1993 vaststelt. De angst voor een tweede Vietnam zit diep.  

 

Rusland gaat zich nu ook bemoeien met de onderhandelingen. ‘Ook Rusland is bereid 

speciale gezant naar Bosnië te sturen’, meldt de Volkskrant, 12 februari 1993. Rusland verzet 

zich tegen militair ingrijpen vanwege de historische banden tussen het Russische volk en de 

Serven. Binnen de Veiligheidsraad, die beslist over een militaire interventie, dreigt Rusland 

herhaaldelijk gebruik te zullen maken van het vetorecht. Als gevolg daarvan stagneert de 

besluitvorming en slepen de gesprekken over een diplomatieke oplossing zich voort.  

In de loop van februari lijken de besprekingen over het Vance/Owen-plan definitief te 

mislukken en neemt de druk op de Veiligheidsraad om tot militair ingrijpen over te gaan toe. 

Intussen woedt de oorlog voort. In de Krajina vechten Serven en Kroaten tegen elkaar en 

rond Sarajevo proberen de Moslims de omsingeling van de Serven te doorbreken.  

 

De regering in Sarajevo weigert half februari voedsel aan te nemen van de hulporganisaties 

in verband met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de Moslims in het oosten van 

Bosnië moeten leven. De hulpkonvooien van de Verenigde Naties worden daar stelselmatig 

tegengewerkt door de Bosnische Serven. ‘Een spelletje met de misère’, schrijft Peter 

Michielsen op 17 februari in NRC Handelsblad naar aanleiding van deze weigering. Het 

hoofd van de UNHCR in Bosnië, mevrouw Ogata, besluit daarop om alle hulp stop te zetten. 

Dit leidt tot een kleine golf aan publiciteit met als ondertoon verontwaardiging over het feit 

dat de burgerbevolking zo de dupe wordt van het getouwtrek tussen de strijdende partijen en 

de hulporganisaties. Secretaris-generaal Boutros Ghali van de VN moet er aan te pas komen 

om deze impasse te doorbreken. Hij geeft opdracht de humanitaire hulp aan Bosnië te 

hervatten.  

 

De Veiligheidsraad en de Verenigde Staten zetten eind februari allebei een volgende stap: 

‘V-raad gaat oorlogstribunaal instellen’, meldt de Volkskrant op 23 februari. Dit tribunaal 

moet als taak krijgen het opsporen, vervolgen en berechten van oorlogsmisdadigers in het 

voormalige Joegoslavië. Een dag later meldt de krant dat de Verenigde Staten hebben 

besloten boven Oost-Bosnië voedseldroppings te gaan houden om de ergste nood van de 



 

 

11 

burgerbevolking te lenigen.  

 

1.2.3 Het nieuws in maart 1993 

Begin maart wordt de berichtgeving beheerst door de voedseldroppings die de Verenigde 

Staten boven Oost-Bosnië uitvoeren. Vrijwel onmiddellijk na de eerste droppings klinken de 

twijfels door in de publiciteit: komt het voedsel wel terecht bij de noodlijdende 

burgerbevolking of zijn het juist de Servische belegeraars van de Moslim-enclaves die er 

hun voordeel mee doen? Het Servische offensief in het oosten van Bosnië gaat overigens 

gewoon door. De Europese Unie houdt het vooralsnog op nadenken over militair ingrijpen: 

‘EG-bemiddelaar: nu nog geen interventie in Bosnië’, bericht Trouw op 9 maart 1993. 

 

Er komt een stroom berichten over etnische zuiveringen op gang. Het zijn vooral de Serven 

die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. De reactie van de Tweede Kamer op deze 

berichten is duidelijk:‘Tweede Kamer: grondtroepen naar Bosnië’, schrijft NRC Handelsblad 

op 10 maart 1993. Minister van Defensie Ter Beek kondigt aan dat er meer troepen naar 

Bosnië zullen vertrekken, maar geen gevechtseenheden. Een dergelijk bataljon is niet 

beschikbaar: er zijn niet genoeg vrijwilligers te vinden voor een gevechtseenheid. Het 

beroepsleger is nog in de eerste fase van opbouw en in het Nederlandse systeem kunnen 

dienstplichtigen alleen op basis van vrijwilligheid worden uitgezonden. Dat systeem wordt 

weliswaar voorzichtig ter discussie gesteld (‘Vrijwillig uitzenden dienstplichtigen ter 

discussie’, NRC Handelsblad, 13 maart 1993), maar dat leidt niet ogenblikkelijk tot een 

wijziging. Premier Lubbers komt met een alternatief naar Frans model, waarbij 

dienstplichtigen vooraf een keuze kunnen maken voor uitzending en daarna niet meer op 

deze keuze kunnen terugkomen. Dit voorstel haalt het echter niet in de Tweede Kamer, 

vrijwilligheid blijft het uitgangspunt voor uitzending naar Joegoslavië.  

 

Op het diplomatieke vlak gaat de Servische president Milošević zich bemoeien met de 

moeizaam verlopende onderhandelingen. Hij zegt het Vance/Owen-plan te steunen. Het 

onder auspiciën van de VN gevoerde overleg in New York komt in een impasse terecht: de 

Moslims blijven weigeren verder te praten en de Bosnische Serven dreigen weg te lopen, 

mocht de Veiligheidsraad besluiten over te gaan tot het afdwingen van een vliegverbod 

boven Bosnië. Dit vliegverbod is bedoeld als poging om de hulpkonvooien bescherming te 
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bieden.  

 

Srebrenica komt in deze periode ook in het nieuws. Hulpkonvooien van de VN bestemd voor 

de Moslim-enclaves in Oost-Bosnië worden regelmatig opgehouden en/of teruggestuurd 

door de strijdende partijen. Blijkens de berichtgeving zijn het vooral de Serven die de 

konvooien met alle mogelijke middelen hinderen. De Franse VN-generaal Morillon blijft net 

zolang in Srebrenica totdat een hulpkonvooi arriveert. In de pers wordt deze daad geprezen: 

‘Morillon bejubeld als held na moedig besluit’, kopt de Volkskrant op 17 maart 1993. 

Tijdens de daaropvolgende evacuatie van duizenden Moslims uit de enclave ontstaan er 

echter problemen. De mensen willen zo graag weg, dat een aantal wordt doodgedrukt in een 

poging op de vrachtwagens te klimmen. 

Eind maart ontstaat in Nederland enige ophef over uitspraken van generaal Couzy, 

bevelhebber van de landstrijdkrachten. ‘Couzy voorspelt doden bij inzet Bosnië’, weet NRC 

Handelsblad 25 maart 1993 te melden. Uit de mond van een generaal worden dergelijke 

politiek gevoelige uitspraken niet op prijs gesteld, en Couzy moet dan ook op het matje 

komen bij de minister van Defensie, Ter Beek. 

 

Binnen de Veiligheidsraad blijft de verdeeldheid onverminderd voortbestaan, en dat klinkt 

door in de toon van de berichtgeving: ‘Veiligheidsraad komt weer niet tot besluit 

vliegverbod in Bosnië’, meldt NRC Handelsblad op 25 maart 1993. Rusland blijft 

dwarsliggen. Inmiddels is er weer een sprankje hoop voor het Vance/Owen-vredesakkoord: 

de Bosnische president ‘Izetbegović tekent alle onderdelen vredesplan’ (de Volkskrant, 26 

maart 1993).  

 

1.2.4 Het nieuws in april 1993 

De Verenigde Naties maken begin april bekend te beschikken over bewijzen dat de Serven 

oorlogsmisdaden hebben begaan bij het veroveren van dorpen bewoond door Moslims. In 

het Bosnisch-Servische parlement pleit Karadzić tevergeefs voor aanvaarding van het 

Vance/Owen-plan. ‘Serven verwerpen vredesplan’, kopt NRC Handelsblad op 3 april 1993, 

daarmee het onderscheid tussen Serven en Bosnische Serven gemakshalve terzijde 

schuivend, iets wat overigens ook in de andere dagbladen regelmatig gebeurt. 
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In de Veiligheidsraad is inmiddels overeenstemming bereikt over een vliegverbod boven 

Bosnië. De controle op dat verbod begint en daaraan doen ook Nederlandse F-16’s mee: 

‘Onze F-16’s moeten luchtruim Bosnië bewaken’ (De Telegraaf, 5 april 1993). Voor het 

overige blijft binnen de internationale gemeenschap op veel punten verdeeldheid bestaan. Zo 

wil Frankrijk meer duidelijkheid over de rol van de NAVO en eist het samenwerking met de 

VN. De eerste vluchten om het vliegverbod te controleren worden rond half april uitgevoerd. 

De Bosnisch-Servische leider Karadzić noemt de actie ‘zinloos’. In het oosten van Bosnië en 

rond Sarajevo verhevigen de Serven hun aanvallen. ‘Inname Srebrenica door Serven nabij’, 

voorspelt NRC Handelsblad op 16 april 1993. 

 

De Veiligheidsraad verscherpt de sancties na de weigering van de Serven het Vance/Owen-

plan te tekenen. In reactie hierop herhalen de Serven het dreigement de vredesbesprekingen 

zonder meer te verlaten. Eind april lijkt het er even op dat de Serven, in een poging verdere 

sancties te voorkomen, alsnog bereid zijn akkoord te gaan met het Vance/Owen-plan. Kort 

daarna, om precies te zijn op 26 april 1993, blijkt vervolgens dat het Bosnisch-Servische 

parlement, in tegenstelling tot de regering, het Vance/Owen-plan definitief afwijst.  

 

Inmiddels zijn er in Centraal-Bosnië gevechten uitgebroken tussen Moslims en Kroaten. 

Deze ontwikkeling maakt dat de roep om militair ingrijpen steeds sterker wordt. Experts 

betwijfelen de mogelijkheden voor een militair ingrijpen; zij vrezen vooral de kracht van de 

Serven. Bovendien is het doel van een militaire interventie niet geheel duidelijk (sommigen 

zeggen: geheel niet duidelijk). Ingrijpen blijft vooralsnog dus uit: ‘EG beperkt zich tot 

‘nadenken’ over Bosnië’ (Trouw, 26 april 1993). 

 

1.2.5 Het nieuws in mei 1993 

Op 3 mei komt de mededeling dat de Serven bereid zijn het Vance/Owen-plan te accepteren. 

Het weerhoudt president Clinton er niet van voort te gaan met het voorbereiden van een 

militaire interventie: ‘Vredesmacht gaat hoe dan ook naar Bosnië’, aldus westerse 

diplomaten in De Telegraaf op 6 mei 1993. De Bosnisch-Servische leider Karadzić is onder 

druk van onder andere de Servische president Milošević in Athene overstag gegaan, zij het 

onder voorbehoud van goedkeuring door het Bosnisch-Servische parlement. Dit parlement 

volhardt in eerdere weigeringen het plan te aanvaarden: ‘Servisch “nee” schokt wereld’, kopt 



 

 

14 

De Telegraaf op 7 mei 1993. Wel wordt afgesproken dat de Servische bevolking zich in een 

referendum over het plan kan uitspreken. In afwachting van de uitslag van dat referendum 

zullen de Verenigde Staten niet overgaan tot militaire interventie. Of de Verenigde Staten 

daarna wel tot militaire interventie over zullen gaan, blijft – afgaand op de publieke opinie in 

de Verenigde Staten – vooralsnog een onbeantwoorde vraag: ‘Amerikanen bevreesd voor 

ingrijpen’, verwoordt de Volkskrant op 8 mei 1993 de stemming. 

 

Het Servische kamp begint inmiddels wat scheurtjes te vertonen. De Servische president 

Milošević dreigt de Bosnische Serven met sancties vanwege hun weigering het 

Vance/Owen-plan te ondertekenen. ‘Milošević treft Serven onder de gordel’, oordeelt de 

Volkskrant op 8 mei 1993. 

 

De Veiligheidsraad neemt een besluit gericht op het in bescherming nemen van de Moslim-

bevolking: ‘V-raad stelt veilige zones Moslims in’ (de Volkskrant, 7 mei 1993). Het gaat om 

de plaatsen Srebrenica, Tuzla, Goražde, Bihać, Sarajevo en Zepa, dorpen en steden in 

Centraal- en vooral Oost-Bosnië. Zij worden tot safe areas uitgeroepen, gebieden waar de 

Moslim-bevolking kan rekenen op bescherming tegen het oorlogsgeweld door de 

internationale gemeenschap.  

 

Nederland heeft zich inmiddels bereid verklaard militairen te leveren voor een eventuele 

vredesmacht in Joegoslavië. De luchtmobiele brigade is nog niet operationeel, zodat 

Nederland slechts ondersteunende bataljons ter beschikking lijkt te kunnen stellen. De 

Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een gevechtsbataljon naar Bosnië sturen, maar minister 

van Defensie Ter Beek verklaart dat dit niet mogelijk is. 

 

Moslims en Serven komen in de loop van mei een wapenstilstand overeen die even redelijk 

stand lijkt te houden. De plannen voor militair ingrijpen verdwijnen prompt naar de 

achtergrond, mede door toedoen van de Europese Unie. Dit geeft aanleiding tot enig geruzie 

tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie: ‘EG en VS maken elkaar verwijten in 

kwestie-Bosnië’, bericht NRC Handelsblad op 12 mei 1993. Met name Frankrijk en Groot-

Brittannië zijn voorzichtig waar het militair ingrijpen betreft. Zij  
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wijzen de Verenigde Staten op het feit dat er geen Amerikaanse grondtroepen in Bosnië 

aanwezig zijn en dat de VS dus makkelijk praten hebben. Frankrijk en Engeland zijn 

beducht voor de veiligheid van hun eigen troepen. Behalve dat de Verenigde Staten op het 

diplomatieke vlak nogal actief zijn waar het de optie ‘militair ingrijpen’ betreft, pleiten zij 

ook voor het opheffen van het wapenembargo tegen de Bosnische Moslims. Dat zou de 

Moslims de mogelijkheid geven zichzelf (beter) te verdedigen. In Nederland wordt dit 

standpunt met name door het CDA onderschreven. ‘CDA pleit voor opheffing embargo 

tegen Bosnië’ (NRC Handelsblad, 17 mei 1993). De Europese Unie is tegen het opheffen 

van het wapenembargo. 

 

De eerdere wapenstilstand tussen Moslims en Serven is inmiddels verleden tijd. In het 

Noorden van Bosnië wordt weer flink gevochten tussen Moslims en Serven, in Centraal-

Bosnië zetten Moslims en Kroaten in en rond de stad Mostar de strijd in alle hevigheid 

voort. De Veiligheidsraad dreigt de Kroaten met sancties wanneer zij hun offensieven niet 

stoppen. Nieuw in de oorlog is dat op sommige plaatsen Kroaten en Serven samen de strijd 

aanbinden tegen Moslims. Dit gebeurt onder andere in Brcko. ‘Serven werken samen met 

Kroaten’, bericht NRC Handelsblad op 22 mei 1993. De verwondering over deze 

(onverwachte) wending in de strijd is bijna voelbaar. 

 

Het referendum over het Vance/Owen-plan loopt uit op een totale afwijzing van het plan 

door de Bosnische Serven. Dat leidt binnen de internationale gemeenschap tot toenemende 

spanningen, met name tussen de VS en Europa en tussen de VS en Rusland. Dit heeft zijn 

weerslag op het functioneren van de Veiligheidsraad. ‘VN-Veiligheidsraad durft niet meer 

over Bosnië te stemmen’, zo vat Trouw op 19 mei 1993 de stand van zaken kort en bondig 

samen. Toch komen de Verenigde Staten samen met Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en 

Rusland eind mei met een gezamenlijk initiatief. Zij presenteren een actieplan om het 

conflict in Bosnië in te perken. Het plan komt neer op het gewapenderhand beschermen van 

Moslim-enclaves in Bosnië. Het effect is averechts. De Bosnische president Izetbegović 

reageert woedend en roept zijn bevolking op met alle beschikbare middelen te gaan vechten. 

Het plan van de vijf sluit vergaande militaire interventie uit, en een stevig militair ingrijpen 

is nu net waar Izetbegović zijn hoop op gevestigd heeft. De Bosnisch-Servische leider 

Karadzić prijst op zijn beurt Clinton de hemel in. 
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Eind mei wordt officieel bekendgemaakt dat het  Joegoslavië-tribunaal in Den Haag zal 

worden gevestigd. De media tonen zich sceptisch over de mogelijkheden van het tribunaal. 

 

1.2.6 Het nieuws in juni 1993 

Juni begint met een actie van de Servische president Milošević. Hij weet een potentiële 

tegenstander in de strijd om de macht uit te schakelen: ‘Joegoslavisch parlement zet 

president Cosic af’, bericht onder meer De Telegraaf, 1 juni 1993. De dagbladen zien het als 

de zoveelste manoeuvre van Milošević. In de berichtgeving strijden twee onderwerpen om 

de aandacht: de oorlogshandelingen in Bosnië zelf en de pogingen van de internationale 

gemeenschap om op vreedzame wijze een einde te maken aan het conflict. ‘Bloedbad bij 

voetbaltoernooi in wijk Sarajevo’, meldt de Volkskrant op 2 juni 1993 en een dag later kopt 

Trouw ‘Een tragikomedie van het internationale theatergezelschap’. Onderwerp: het 

diplomatieke overleg na het afwijzen van het Vance/Owen-plan door de Bosnisch-Servische 

bevolking.  

 

De strijd concentreert zich inmiddels in Centraal-Bosnië. Kroaten en Moslims zijn op 

verschillende plaatsen met elkaar in gevecht. De Kroaten saboteren regelmatig 

hulpkonvooien bestemd voor de Moslim-bevolking. Af en toe raken ook VN-militairen 

betrokken bij gevechtshandelingen. Trouw meldt 12 juni dat Britse militairen het vuur 

geopend hebben op Kroatische strijders. Het incident leidt meteen tot een opleving van een 

langlopende discussie: moet de internationale gemeenschap overgaan tot militair ingrijpen in 

Bosnië of is het beter alle VN-militairen terug te trekken uit het gebied? De Franse VN-

generaal Morillon brengt de laatste mogelijkheid nadrukkelijk onder de aandacht: ‘Morillon 

dreigt met weghalen VN-troepen’ (Trouw, 14 juni 1993). 

 

Zoals gezegd: vechten en praten wisselen elkaar af in de berichtgeving. Half juni nemen 

Kroaten en Serven bij nieuwe onderhandelingen in Genève het initiatief. Zij komen met het 

idee Bosnië op te delen in drie autonome staatjes. De Europese Unie erkent dat een opdeling 

in drie staten wellicht de enige oplossing is. Ondanks die erkenning probeert de EU 

elementen uit het Vance/Owen-plan te redden. De overweging is dat opdelen in drie staten 

de facto uitgelegd kan worden als het zich neerleggen bij de politiek van ‘etnische 

zuiveringen’, in de ogen van de EU een van de meest verderfelijke kanten van het conflict in 
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voormalig Joegoslavië en om die reden politiek en ethisch niet aanvaardbaar. Eind juni laait 

ook de discussie over het opheffen van het wapenembargo weer op. Amerika is voor 

opheffen, enkele landen binnen de Europese Unie blijven zich verzetten. ‘EG verwerpt 

wapenlevering aan Bosniërs’, bericht NRC Handelsblad, 22 juni 1993. De Veiligheidsraad 

praat er over, maar komt niet tot een besluit. De situatie is zo wanhopig dat ook de 

secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, openlijk praat over het idee om alle VN-

troepen terug te trekken uit Bosnië. 

 

Op het slagveld is inmiddels een coalitie ontstaan tussen Serven en Kroaten: ‘Akkoord 

tussen Serven en Kroaten isoleert Izetbegović’, stelt Trouw op 29 juni 1993 vast. Niets lijkt 

de oorlog nog te kunnen stoppen. Ook uit kringen van de VN komen signalen van 

toenemend pessimisme: ‘VN: kansen op vrede voor Bosnië dalen met de dag’ (De Telegraaf, 

2 juli 1993).  

 

1.2.7 Het nieuws in juli 1993 

Samen met de Bosnische Serven openen de Kroaten een offensief rond de stad Maglaj. Het 

net rond Sarajevo sluit zich steeds verder: de Serven zetten een offensief in om controle te 

krijgen over de belangrijkste aanvoerwegen op de berg Igman. In juli komen er steeds meer 

berichten naar buiten over de slechte omstandigheden waaronder de burgerbevolking moet 

zien te overleven. Sarajevo zit bijna zonder water en stroom. Elders in Bosnië lukt het de 

VN niet of nauwelijks om hulpkonvooien op de plaats van bestemming – de noodlijdende 

bevolking – te krijgen. ‘VN kunnen enclave Srebrenica voeden noch beschermen’, typeert 

NRC Handelsblad de situatie in en rond Srebrenica op 5 juli 1993. Verschillende 

hulporganisaties luiden de noodklok over honderdduizenden Bosniërs die geen hulp meer 

krijgen. 

 

De NAVO overlegt en lijkt zich voor te bereiden op de volgende stap: het vanuit de lucht 

bescherming bieden aan de veilig verklaarde gebieden, de zogenaamde safe areas: ‘NAVO 

komend weekeinde klaar voor luchtactie boven Bosnië’, meldt Trouw op donderdag 8 juli 

1993. Ietwat voorbarig, zo blijk al snel: onderlinge onenigheid staat een daadwerkelijk 

optreden vooralsnog in de weg. 
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Een week later meldt Trouw ‘Etnische zuiveringen in Mostar’. Het betreft Kroatische 

militairen die in Mostar oorlogsmisdaden begaan tegen de Moslim-bevolking.  

 

Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking brengt een bezoek aan het belegerde 

Sarajevo. Hij uit bij die gelegenheid stevige kritiek op het aarzelende optreden van het 

Westen in de afgelopen periode en pleit voor steun aan de Moslims om te voorkomen dat zij 

door Kroaten en Serven gezamenlijk onder de voet gelopen worden.  

 

De gesprekken over een mogelijke driedeling van Bosnië gaan op diplomatiek niveau 

onverminderd door. De opvattingen verschillen sterk, zowel bij de betrokken 

gesprekspartners uit voormalig Joegoslavië als bij de vertegenwoordigers uit de 

internationale gemeenschap. Het blijft derhalve bij praten, besluiten worden niet genomen. 

Wel komt naar buiten dat de internationale gemeenschap overweegt nu ook sancties tegen 

Kroatië in te stellen als reactie op de wreedheden die het Kroatische leger begaat tegen de 

Moslim-bevolking.  

 

‘In Genève wordt gepraat, in Sarajevo geschoten’, kopt NRC Handelsblad op 28 juli 1993. 

Een kop die de hoofdpunten uit de berichtgeving in deze periode treffend samenvat. Aan de 

ene kant wordt continu op diverse plaatsen overlegd en tegelijkertijd wordt het overleg 

diverse malen opgeschort omdat op verschillende plaatsen in Bosnië de gewapende strijd 

weer oplaait. 

 

In Nederland overlegt de Tweede Kamer eind juli met de betrokken ministers (Defensie, 

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking). Er is brede instemming voor de 

gedachte hulpkonvooien voor de noodlijdende burgerbevolking vanuit de lucht bescherming 

te bieden. Een idee dat ook door de Verenigde Staten wordt gesteund: ‘Clinton bereid tot 

inzet vliegtuigen ter bescherming VN’ (NRC Handelsblad, 29 juli 1993). 

 

Eind juli komt na drie maanden een nieuwe ronde op gang in het vredesoverleg in Genève. 

Cyrus Vance is inmiddels als bemiddelaar vervangen door de Zweed Stoltenberg. De 

bemiddelaars Owen en Stoltenberg hebben de leiders van de strijdende partijen uitgenodigd 

voor overleg in Genève. De Bosnische president Izetbegović weigert aanvankelijk aan de 
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uitnodiging gehoor te geven vanwege het offensief van de Serven rond Sarajevo. 

Uiteindelijk gaat het overleg toch door. Owen en Stoltenberg leggen een nieuw plan op tafel 

om van Bosnië een unie van drie republieken te maken ‘Vijanden zetten nieuw Bosnië in de 

steigers’, kondigt De Telegraaf op 31 juli 1993 aan. Onder grote druk – op het slagveld 

wordt hij geconfronteerd met een grote Servisch-Kroatische overmacht, aan de 

onderhandelingstafel sturen alle andere partijen aan op het opdelen van Bosnië in drie 

etnische ministaatjes – gaat de Bosnische president Izetbegović voorlopig akkoord. De 

Kroatische en de Servische president, Tudjman en Milošević, tonen zich beiden enthousiast 

over het akkoord.  

 

1.2.8 Het nieuws in augustus 1993 

Op 2 augustus blijkt dat de Verenigde Staten bereid zijn tot een militaire interventie om de 

belegering van Sarajevo door de Bosnische Serven te stoppen: ‘VS willen geweld gebruiken 

tegen stellingen Servië’ (de Volkskrant, 2 augustus 1993). De doelstelling is tweeledig: de 

VN-troepen in de veilige gebieden beschermen èn de Moslim-bevolking duidelijk maken dat 

zij op bescherming kunnen rekenen. In NAVO-verband wordt over deze optie overleg 

gevoerd, overigens zonder dat dit tot een besluit leidt. Met name Frankrijk en Engeland – zo 

berichten de kranten – blijven zich verzetten tegen dergelijke acties die hun grondtroepen in 

direct gevaar zouden kunnen brengen.  

 

Het vredesoverleg zit muurvast. De strijdende partijen hopen op het slagveld nog 

terreinwinst te boeken en zo hun positie aan de onderhandelingstafel te versterken. Dat geldt 

vooral voor de Moslims in Centraal-Bosnië en voor de Serven die bij Sarajevo inmiddels de 

strategisch belangrijke berg Igman in handen hebben. Het grootste struikelblok bij de 

onderhandelingen wordt gevormd door de nieuwe grenzen van de drie te vormen 

republieken. 

 

Sarajevo domineert de berichtgeving in augustus. Nog geen tien jaar geleden de stad van de 

Olympische Winterspelen, symbool bij uitstek voor internationale verbroedering, nu 

afgeschilderd als stad waar barbaarsheid hoogtij viert en het einde van de beschaving nadert. 

‘Sarajevo kan wachten tot Sint-juttemis’, schrijft de Volkskrant op 6 augustus 1993 in een 

beschouwing over de in humanitair, politiek en militair opzicht steeds benarder wordende 
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positie van de stad. De berichten over en beelden van oorlogsslachtoffers die niet of 

nauwelijks behandeld kunnen worden, krijgen een steeds schrijnender karakter. Door 

persoonlijke tussenkomst van de Engelse premier John Major, wordt Irma, zwaar gewond 

geraakt bij een mortieraanval die haar moeder het leven kostte, overgevlogen naar een 

Londens ziekenhuis. Een actie die publicitair veel aandacht trekt en bijna evenveel kritiek 

krijgt. ‘Bosnische Irma symbool machteloosheid Westen’, kopt De Telegraaf op 11 augustus 

1993. Een kop die kern en teneur van de kritiek treffend weergeeft. De actie krijgt overigens 

wel een vervolg: enkele tientallen zwaargewonden en ernstig zieken worden uit Sarajevo 

geëvacueerd.  

 

Aan de onderhandelingstafel eist de Bosnische president Izetbegović dat de Serven de 

strategisch belangrijke berg Igman ontruimen en demilitariseren. De Verenigde Staten 

steunen deze eis en dreigen met luchtacties tegen de Serven als zij hun stellingen niet of 

onvoldoende ontruimen. Over de toekomstige status van Sarajevo bereiken de strijdende 

partijen inmiddels overeenstemming: ‘Principe-akkoord in Genève over VN-bestuur 

Sarajevo’, schrijft Trouw, 17 augustus, 1993. Twee dagen later opent de Volkskrant met 

‘Sarajevo komt onder bestuur van VN’. De twee dagen tijdsverschil zijn symptomatisch 

voor de verwarring over de precieze status van allerlei mededelingen over het vredesoverleg 

in Genève. Krachtens het akkoord komt de stad in afwachting van een allesomvattende 

vredesregeling gedurende twee jaar onder VN-bestuur te staan.  

 

Het overleg blijft moeizaam verlopen. Er is voortdurend onenigheid over wat ontruimen van 

de berg Igman precies inhoudt. In de tweede helft van augustus vormen aanhoudende 

gevechten in Centraal-Bosnië, ditmaal tussen Moslims en Kroaten, een bedreiging voor het 

overleg. De bemiddelaars Owen en Stoltenberg eisen voor eind augustus een antwoord op 

het nieuwe plan voor de opdeling van Bosnië. ‘Partijen Bosnië krijgen tien dagen’ (de 

Volkskrant, 21 augustus 1993). De Serven zijn onvoorwaardelijk voor, zowel de Kroaten als 

de Moslims blijven bezwaren houden. Enkele Moslim-enclaves in Oost-Bosnië en Sarajevo 

vormen het grote struikelblok. Dit laatste ondanks de eerdere afspraak om de stad voorlopig 

onder VN-bestuur te plaatsen. 

 

In de laatste week van augustus richten de schijnwerpers van de publiciteit zich vooral op de 
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rampzalige omstandigheden waaronder de bevolking in Mostar, de tweede stad van Bosnië, 

moet zien te overleven. ‘Hongerdood dreigt in hel van Mostar’ (De Telegraaf, 23 augustus 

1993). De Kroatische belegeraars houden de hulpkonvooien van de VN voortdurend tegen 

en op. Wanneer de konvooien uiteindelijk de Moslim-bevolking bereiken, belet de bevolking 

de VN’ers weer te vertrekken uit angst voor verdere gewelddadigheden van de kant van de 

Kroaten. De zwaar gehavende eeuwenoude brug van Mostar wordt een nieuw symbool: eens 

de belangrijkste verbinding tussen het door Moslims beheerste centrum van Bosnië en de 

door katholieken gedomineerde Kroatische handelssteden, nu het zinnebeeld van verbroken 

contact en geweld.  

 

In de loop van augustus zijn de twee bemiddelaars, Owen en Stoltenberg, onderwerp van 

discussie geworden. Niet zozeer de strijdende partijen maar een aantal onafhankelijke 

commentatoren verwijten hen partijdigheid: ze zouden de Bosnische Moslims te veel en de 

andere partijen te weinig onder druk zetten. Het zeer ingewikkelde plan om Sarajevo tijdelijk 

onder VN-bestuur te plaatsen en te verdelen in negen etnisch bepaalde districten (drie voor 

iedere bevolkingsgroep, elk met een eigen politiemacht) en het idee om Mostar te laten 

besturen door de Europese Gemeenschap, vormen de voedingsbodem voor discussie en 

irritatie over de rol van Owen en Stoltenberg. De Nederlandse minister van Buitenlandse 

Zaken, Kooijmans, voegt zich eind augustus voorzichtig in het koor der critici en nodigt 

beide bemiddelaars uit voor een bezoek aan Den Haag. Op de persconferentie na afloop 

ontkent Owen met kracht dat hij en Stoltenberg de Moslims een regeling opdringen. Een 

vergelijking met München 1938 is volgens Owen ‘te gemakkelijk’ en ‘vals’. Kooijmans zegt 

dat ‘zijn zorgen bepaald niet zijn weggenomen’. Een eindoordeel geeft hij niet, hij wacht af 

hoe de standpunten van de meest betrokken partijen en van de internationale gemeenschap 

luiden. Kooijmans toont zich bezorgd over de positie van de Bosnische Moslims, twijfelt 

aan de uitvoerbaarheid van het Sarajevo-plan en is verrast door het idee om Mostar onder het 

bestuur van de Europese Gemeenschap te plaatsen. Kortom, ‘Owen en Stoltenberg vinden 

weinig begrip bij Kooijmans’ (de Volkskrant, 26 augustus 1993). 

 

1.2.9 Het nieuws in september 1993 

Begin september lopen de vredesonderhandelingen vast. De partijen kunnen het niet eens 

worden over de grenzen waarlangs Bosnië opgedeeld zou moeten worden. Serven en 
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Kroaten wijten de mislukking aan de Moslims, president Izetbegović heeft te hoge eisen 

gesteld. De Bosnische president zegt minimale eisen gesteld te hebben, gericht op het 

garanderen van de levensvatbaarheid van het beoogde Bosnië. Hij beschuldigt het Westen 

ervan de Moslims in de steek te laten.De dagbladen zijn opmerkelijk 

eensgezind.’Vredesoverleg Bosnië gestrand’, ‘Vredesoverleg Bosnië faalt’, ‘Vredesoverleg 

Bosnië strandt op verdeling’ en ‘Vredesoverleg Bosnië mislukt’ koppen achtereenvolgens de 

Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en De Telegraaf op 2 september 1993.  

 

In dezelfde week meldt een onderzoekscommissie van de VN het bestaan van 98 mogelijke 

massagraven in voormalig Joegoslavië. NRC Handelsblad besteedt er enkele alinea’s aan in 

een groter verhaal over de achtergronden van het vastgelopen vredesoverleg, De Telegraaf 

kopt ‘Onze jongens onderzoeken massagraven Kroatië’ (2 september 1993). Verder 

verschijnen er berichten over oorlogsmisdaden die de Kroaten begaan bij de gevechten in 

Centraal-Bosnië. Slachtoffers zijn de Moslims. Blijkens de berichten voeren de Kroaten 

etnische zuiveringen uit en martelen zij gevangenen in kampen. ‘Ook Kroaten folteren nu 

Moslims in concentratiekampen’ (de Volkskrant, 3 september 1993). 

 

President Clinton herhaalt zijn dreigement aan het adres van de Serven dat militair ingrijpen 

nog altijd een optie is: ‘Clinton waarschuwt Serven: ingrijpen blijft mogelijk’ (NRC 

Handelsblad, 3 september 1993). De Amerikanen stellen wel de voorwaarde dat de NAVO 

het commando voert over een eventuele interventiemacht. Dit zorgt weer voor toenemende 

spanning met Frankrijk, dat het commando juist bij de VN wil houden: ‘VS en Frankrijk 

oneens over bevel vredesmacht Bosnië’ (Trouw, 10 september 1993). 

 

De Serven krijgen in september te maken met interne problemen. Een deel van de militairen 

in Banja Luka slaat aan het muiten, onder meer uit onvrede over de slechte beloning. 

‘Servische muiters brengen in Bosnië tanks op straat’, kopt NRC Handelsblad, 10 september 

1993. De muitende militairen zeggen het op te nemen ‘tegen hen die zich in de achterhoede 

aan de oorlog verrijken, terwijl wij aan het front zijn’. Waarnemers, zo meldt de Volkskrant, 

zien de muiterij als een aanwijzing voor groeiende onenigheid binnen de Bosnisch-Servische 

gelederen.  
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Na het vastlopen van het vredesoverleg laait overal in Bosnië de strijd weer op. Kroaten, 

Serven en Moslims zijn op verschillende plaatsen met elkaar in gevecht. Ook op sommige 

plaatsen in Kroatië breken vijandelijkheden uit, in dit geval tussen Kroaten en Kroatische 

Serven Er komen nu ook berichten naar buiten over oorlogsmisdaden begaan door Moslim-

soldaten. ‘Moslims slachten burgers af’ (de Volkskrant, 16 september 1993). 

Half september lijkt er een verdrag te worden getekend tussen de leiders van de drie 

strijdende partijen dat voorziet in de vorming van een Bosnische Unie van drie republieken. 

‘Izetbegović berust in ontmanteling Bosnië’, zet NRC Handelsblad boven het artikel waarin 

gemeld wordt dat Serven en Moslims een akkoord hebben getekend (17 september 1993). 

Het vervolg op een binnenpagina heeft als kop ‘Serven, Kroaten bereiken hun doel’. De 

vrede lijkt nabij, maar drie dagen later wordt het akkoord op de valreep afgeblazen (Trouw, 

20 september 1993). De Bosnische Moslims gaan toch niet akkoord met het plan. Ze 

stemmen weliswaar in met de opdeling van Bosnië langs etnische lijnen, maar willen een 

groter grondgebied dan in Genève overeengekomen. ‘Moslimleiders stellen onhaalbare eis 

aan opdelingsplan Bosnië’ (de Volkskrant, 29 september 1993). Een vredesregeling is 

daarmee opnieuw op de lange baan geschoven.  

 

‘Een maagzweer krijg je van frustraties’, zegt Frits Kalshoven in NRC Handelsblad van 30 

september. ‘Ziekte, ergernis en frustratie’ hebben hem ertoe gebracht ontslag te nemen als 

voorzitter van de VN-commissie, belast met het onderzoek naar oorlogsmisdaden in 

voormalig Joegoslavië. De ergernis en frustratie komen, aldus Kalshoven, voort uit 

conflicten binnen de commissie, gebrek aan medewerking van het VN-secretariaat in New 

York en de geringe bereidheid van grote VN-lidstaten als Engeland, Frankrijk en Duitsland 

om de commissie in staat te stellen haar werk naar behoren te doen.  

 

Eind september begint het kamp van de Moslims scheuren te vertonen. In de enclave Bihać 

roept de plaatselijke leider Abdić de ‘autonome provincie West-Bosnië’ uit. ‘Rivaal 

Izetbegović begint eigen staat’, kopt NRC Handelsblad op 28 september 1993. President 

Izetbegović beschouwt de actie als een dolkstoot in de rug van de Moslim-natie en als 

ongrondwettelijk.  
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1.2.10 Het nieuws in oktober 1993  

De weigering van de Bosnische Moslims om het plan van Owen en Stoltenberg te tekenen, 

brengt het vredesoverleg opnieuw in een impasse. De Kroaten en Serven dreigen terug te 

komen op eerder gedane concessies als de Moslims het akkoord over de opdeling van Bosnië 

niet voor 15 oktober tekenen. In de Volkskrant veronderstelt commentator André Roelofs dat 

in het hoofdkwartier van de NAVO een zucht van verlichting is geslaakt toen duidelijk werd 

dat de Bosnische Moslims het plan van Owen en Stoltenberg de facto afwezen: dat verloste 

de NAVO van de taak een onuitvoerbaar plan uit te voeren (‘Onmogelijke taak wacht 

NAVO’, de Volkskrant, 1 oktober 1993).  

 

In de enclave Bihać, enkele dagen eerder door de plaatselijke leider Abdić uitgeroepen tot 

autonoom gebied, raken de Moslims onderling slaags. ‘Bosnische regeringsleger vuurt op 

demonstrerende menigte in Bihać’, meldt de Volkskrant op 1 oktober 1993. In de dagen 

daarna lopen ongeveer 2500 regeringssoldaten over naar Abdić. Het Bosnische 

regeringsleger gaat vrijwel meteen tot actie over om het gebied weer onder controle te 

krijgen. Abdić’ verzet tegen de centrale regering is ingegeven door onvrede over de 

opstelling van Izetbegović bij het vredesoverleg in Genève. In Abdić’ ogen rekt Izetbegović 

de oorlog onnodig lang, wat ten koste gaat van de Moslim-burgers.  

 

In oktober duiken ook met enige regelmaat weer berichten op over oorlogsmisdaden 

gepleegd door Kroaten. ‘VN: Kroaten verdrijven groep Moslims naar Mostar’ (Trouw, 8 

oktober 1993). Verder worden massagraven gevonden, onder meer bij Mostar, met meer dan 

vijfhonderd vermoedelijk door Kroaten vermoorde Moslims. 

 

De humanitaire hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. ‘Konvooien Bosnië 

geblokkeerd’, bericht NRC Handelsblad op 15 oktober 1993. Zowel Kroaten als Serven 

worden beschuldigd van het traineren en saboteren van VN-hulpkonvooien. Eind oktober 

schorten de VN de hulpkonvooien in Centraal-Bosnië op, ze eisen van de strijdende partijen 

garanties voor de veiligheid van het VN-personeel.  

 

Sarajevo wordt weer regelmatig bestookt door zware Servische artillerie. In de stad zelf zijn 
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sluipschutters actief. ‘Bosnië verzinkt in barbarij’, luidt de kop in De Telegraaf op 23 

oktober 1993 boven een artikel over het werk van VN-rapporteur Tadeus Mazowiecki. In 

opdracht van de mensenrechtencommissie in Genève informeert hij VN-organen over 

vermeende oorlogsmisdaden in Joegoslavië. 

 

De Servische president Milošević botst met zijn extreem-nationalistische coalitiegenoot 

Seselj. Seselj dient een motie van wantrouwen in tegen de regering van Milošević, die hij 

verantwoordelijk houdt voor de economische puinhoop in Servië. Milošević reageert 

onmiddellijk: hij stuurt het hele parlement naar huis nog voor de motie in stemming gebracht 

kan worden. De volgende stap is eenvoudig: ‘Servische president Milošević schrijft 

verkiezingen uit’ (Trouw, 21 oktober 1993).  

 

1.2.11 Het nieuws in november 1993 

Rond de stad Vares in Centraal-Bosnië zijn Moslimtroepen en Kroatische troepen in hevige 

gevechten verwikkeld. Het Internationale Rode Kruis zegt dat sprake is van standrechtelijke 

executies van burgers en militairen. Onduidelijk blijft wie zich schuldig maakt aan deze 

schendingen van het oorlogsrecht. ‘Kroaten en Moslims op de vlucht voor elkaar’, kopt 

Trouw op 2 november 1993. Het blijkt te gaan om duizenden burgers, op de vlucht voor het 

oorlogsgeweld. Nadat enkele dagen later Moslim-troepen de Kroaten uit de stad hebben 

verdreven, komen er berichten waarin Kroatische soldaten beticht worden van moord, 

verkrachting en beroving.  

 

Op 4 november 1993 meldt De Telegraaf: ‘Luchtbrigade naar Balkan-oorlog’. Ruim een 

week later besluit het Nederlandse kabinet officieel de luchtmobiele brigade naar Bosnië te 

sturen. Daarmee zendt Nederland voor het eerst een gevechtseenheid naar voormalig 

Joegoslavië. De 1100 man sterke eenheid zal, zo citeert De Telegraaf een woordvoerder van 

Defensie, ‘robuuster mogen optreden’. Daaronder valt te verstaan het op het juiste moment 

laten zien van je spierballen, aldus nog steeds de woordvoerder (De Telegraaf, 13 november 

1993). Er ontspint zich meteen een discussie over wat ‘robuuster optreden’ precies inhoudt. 

De bevelhebber van de landmacht, generaal Couzy, laat aanvankelijk weten te twijfelen aan 

de geweldsinstructies. In zijn ogen laten die ‘onvoldoende ruimte’ voor het gebruik van 

geweld. Na de officiële aankondiging door minister Ter Beek dat de luchtmobiele brigade 
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naar Bosnië gaat, verklaart Couzy ‘geen enkel probleem te hebben met de besluitvorming 

van de minister van Defensie’ (‘Kabinet: troepen naar Bosnië’, NRC Handelsblad, 11 

november 1993). De geweldsinstructies zijn volgens Couzy verruimd, de bemanning van 

pantserwagens kan nu sneller gebruik maken van de mitrailleurs die op deze voertuigen 

gemonteerd zijn. Een ander punt van discussie is en blijft de vraag waar het bataljon van de 

luchtmobiele brigade ingezet zal worden. Minister Ter Beek en generaal Couzy hebben 

beiden uit veiligheidsoverwegingen bezwaren tegen inzet van de brigade op verspreide 

locaties.   

 

Half november komen Frankrijk en Duitsland met een initiatief om het vastgelopen 

vredesoverleg weer vlot te trekken. Kern daarvan is de bereidheid om de sancties tegen 

Kroatië en Servië te verminderen op voorwaarde dat beide landen concessies doen aan de 

Moslims. ‘Frankrijk en Duitsland willen Servische leider met beloften paaien’, ‘Parijs en 

Bonn willen nieuw Bosnië-initiatief’ en ‘Bonn en Parijs zoeken medewerking Servië’, 

koppen achtereenvolgens Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant op 9 november 1993. 

Het idee wordt overigens eind november door de Serven van tafel geveegd. Dezelfde dag 

publiceren de Volkskrant en NRC Handelsblad foto’s van de nu totaal ingestorte brug van 

Mostar, ooit symbool van tolerantie in voormalig Joegoslavië.  

 

Eveneens rond half november komen er plotseling berichten uit Belgrado waarin toegegeven 

wordt dat Servische soldaten oorlogsmisdaden hebben begaan. De berichten zijn afkomstig 

van de door Milošević gecontroleerde staatstelevisie. ‘Serven hebben opeens eens wèl 

wandaden gepleegd’, bericht NRC Handelsblad op 12 november 1993. Bij nader inzien 

blijkt dat de wandaden uitsluitend zijn begaan door aanhangers van de ultranationalist Seselj, 

oprichter van de paramilitaire Cetniks en een maand geleden indiener van een motie van 

wantrouwen tegen de regering-Milošević. In de Nederlandse berichtgeving wordt weinig 

geloof gehecht aan de berichten. Ze worden vooral gezien als een poging van Milošević om 

zijn eigen profiel als ‘vredesduif’ op te poetsen en tegelijkertijd zijn belangrijkste rivaal bij 

de komende verkiezingen nog eens extra zwart te maken (NRC Handelsblad, 12 november 

1993; de Volkskrant, 13 november 1993). 

 

Vanaf half november blokkeren Kroatische en Servische militairen weer de hulpkonvooien 
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van de Verenigde Naties, ondanks eerdere toezeggingen dit niet meer te doen. 

‘Hulpverlening VN in Bosnië verloopt steeds moeizamer’, vat NRC Handelsblad de situatie 

op 18 november 1993 kort samen. Vooral de invallende winter in Bosnië geeft voedsel aan 

steeds dramatischer verhalen en voorspellingen over de (te verwachten) ontberingen. Zich 

baserend op een schatting van de Amerikaanse regering meldt Trouw dat de komende winter 

in voormalig Joegoslavië ‘de levens van 4,25 miljoen mensen op het spel staan’ (‘Stok en 

wortel schieten tekort’, 12 november 1993). NRC Handelsblad meldt dat ‘in het 

psychiatrisch ziekenhuis van Bakovici deze week diverse patiënten door de kou gestorven 

zijn’ (‘Hulpverlening VN verloopt steeds moeizamer’, 18 november 1993).  

 

De VN beleggen in Genève een overleg tussen vertegenwoordigers van de drie strijdende 

partijen en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Sadako Ogata. De Bosnische 

premier, Haris Silajdzić, de leider van de Bosnische Serven, Radovan Karadzić, en de leider 

van de Bosnische Kroaten, Mate Boban, ondertekenen een akkoord waarin zij beloven ‘de 

levering van humanitaire hulp te garanderen door de vijandelijkheden te staken en vrije en 

onvoorwaardelijke toegang te bieden via de meest begaanbare landwegen’ (‘Strijdende 

partijen beloven beterschap’, Trouw, 19 november 1993). Het akkoord wordt met de nodige 

scepsis bejegend: ‘Beloften en garanties om de hulpverlening niets in de weg te leggen zijn 

in het verleden steeds loze woorden gebleken, en ook nu is niet duidelijk of de lokale 

militiecommandanten gevolg zullen geven aan de garanties van de politieke leiders. De 

militaire leiders van de drie partijen waren bij het Geneefse overleg aanwezig, maar zij 

zetten geen handtekening onder de verklaring’, schrijft de Volkskrant in hetzelfde bericht 

waarin gemeld wordt dat de politieke leiders een akkoord getekend hebben (‘Akkoord 

Bosnië over vrije doortocht hulp’, 19 november 1993). Vier dagen later verschijnen opnieuw 

berichten over het hinderen van VN-hulpkonvooien, ditmaal door Serven. Hulpkonvooien, 

op weg naar de Moslim-enclaves Tuzla en Goražde worden teruggestuurd met het argument 

dat de wegen door sneeuwval onbegaanbaar zijn geworden (‘Serven blijven hulp blokkeren’, 

NRC Handelsblad, 23 november 1993).  

 

Eind november onderneemt de Europese Unie ‘een nieuwe, licht vertwijfelde poging’ om 

vrede te bewerkstelligen in voormalig Joegoslavië (‘Daadkracht heeft vele gezichten’, NRC 

Handelsblad, 23 november 1993). De poging borduurt verder op het eerder door Frankrijk 
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en Duitsland gelanceerde idee de sancties tegen Servië en Kroatië te verzachten in ruil voor 

concessies aan de Moslims. ‘Ministers EU praten met leiders van Bosnië’, meldt NRC 

Handelsblad op 29 november 1993. Nog voor het overleg van start gaat, laten de Bosnische 

Serven weten ‘absoluut niet van plan te zijn meer grondgebied af te staan aan de Moslims’. 

Hun leider, Radovan Karadzić, eist juist meer grondgebied dan in het plan van de 

bemiddelaars Owen en Stoltenberg is voorzien. Karadzić verwacht niets van de 

onderhandelingen. ‘Ik denk’, zo citeert de Volkskrant hem, ‘dat het een grote show wordt 

waarin de Serven de verantwoordelijkheid voor de oorlog in de schoenen geschoven krijgen’ 

(‘Karadzić trekt territoriale concessies in’, de Volkskrant, 29 november 1993). Eén dag later 

meldt Trouw als belangrijkste uitkomst van het overleg: ‘De strijdende partijen in Bosnië 

zijn overeengekomen het op 18 november gesloten akkoord over een vrijgeleide voor 

humanitaire hulpkonvooien strikt na te leven’. Verder zijn de partijen bereid om onder 

leiding van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg het overleg over een vredesregeling te 

hervatten (‘Belofte voor Bosnië’, Trouw, 30 november 1993; ‘Partijen in Bosnië zitten weer 

rond de tafel’, NRC Handelsblad, 30 november, 1993).  

 

1.2.12 Het nieuws in december 1993 

Na een dag vervliegt de eventuele hoop op spoedige voortgang van het overleg. ‘Fiasco 

dreigt op Bosnië-beraad’, ‘Bosnië-overleg zit muurvast’, ‘Bosnië-overleg in impasse’ en 

‘Gesprek over Bosnië stokt’, luiden de koppen in De Telegraaf, de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en Trouw op 1 december 1993. Struikelblok vormen opnieuw de door de 

Moslims èn de bemiddelaars Owen en Stoltenberg van de Serven geëiste territoriale 

concessies aan de Moslims. De Serven wijzen de landkaart zoals voorgesteld door de 

Moslims meteen van de hand, Karadzić vindt het een ‘overdreven landkaart’ (NRC 

Handelsblad, 1 december 1993). De Serven tonen zich wel bereid grondgebied rond 

Sarajevo te ruilen tegen drie Moslim-enclaves in Oost-Bosnië, in combinatie met een 

opdeling van Sarajevo. De Moslims weigeren over Sarajevo te praten. In september, zo 

verklaren zij, is immers al overeengekomen Sarajevo twee jaar onder VN-bestuur te plaatsen 

als onderdeel van een allesomvattende vredesregeling. Twee dagen later meldt de Volkskrant 

‘Bosnisch vredesoverleg levert helemaal niets op’. De Telegraaf houdt het op ‘Bosnië-

overleg mislukt’ (3 december 1993).  
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Begin december schrijft minister Ter Beek van Defensie een brief aan de Tweede Kamer 

waarin hij meedeelt dat de luchtmobiele brigade in januari 1994 naar Oost-Bosnië zal gaan 

om daar de enclaves Zepa en Srebrenica te beschermen. (‘Nederlandse militairen naar 

veilige zones Bosnië’, Trouw, 4 december 1993; ‘Luchtmobiele brigade naar Oost-Bosnië’, 

NRC Handelsblad, 6 december 1993). Enkele weken later komen er berichten dat de 

luchtmobiele brigade toch niet naar Oost-Bosnië gaat. De bevelhebber van de Bosnische 

Serven, Mladić, verzet zich tegen de komst van de Nederlandse gevechtseenheid naar Zepa 

en Srebrenica. UNPROFOR, de VN-macht in Joegoslavië, overweegt nu de Nederlandse 

eenheid naar Centraal-Bosnië te sturen (‘Mobiele brigade gaat niet naar Oost-Bosnië’, de 

Volkskrant, 22 december 1993). 

 

VN-afgezant Mazowiecki publiceert zijn vijfde rapport over de mensenrechten in voormalig 

Joegoslavië. ‘In Bosnië-Herzegovina zijn dit jaar de ‘etnische zuiveringen’, executies van 

burgers, massa-arrestaties en verkrachtingen onverminderd doorgegaan. Het nieuwe element 

in 1993 is dat de grootscheepse schendingen van de mensenrechten niet langer in hoofdzaak 

voor rekening komen van de Serven. Kroaten en sinds enkele maanden ook 

regeringsgetrouwe Moslims maken zich er ook schuldig aan’, zo vat de Volkskrant de 

belangrijkste uitkomsten van het rapport samen (‘Alle partijen in Bosnië begaan gruwelen’, 

8 december 1993).   

 

De Serven nemen Sarajevo met grote regelmaat onder vuur. ‘Verpleegsters gedood bij 

mortieraanval op ziekenhuis Sarajevo’, ‘Zes doden na aanval op markt in Sarajevo’, ‘Strijd 

Sarajevo laait weer op: zeker tien doden’, en ‘Tijdens kerstweekend in Sarajevo elf doden’, 

luiden de koppen van een aantal berichten over beschietingen van Sarajevo (Trouw, 2 

december 1993; de Volkskrant, 7 december 1993; De Telegraaf, 15 december 1993; NRC 

Handelsblad, 27 december 1993). Verder geven de Serven hulpkonvooien nog steeds niet de 

beloofde de vrije toegang tot de Moslim-enclaves in Oost-Bosnië: ‘VN-hulpkonvooi mag 

van Serven Goražde niet in’ (de Volkskrant, 13 december 1993). 

 

Een week voor Kerstmis worden in Servië verkiezingen gehouden. De socialisten van 

president Milošević winnen, maar krijgen geen absolute meerderheid in het parlement. Twee 

extreem-nationalistische voorlieden, Seselj en Arkan, verliezen aanhang en zetels.  
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In Brussel eindigt een nieuwe ronde in het vredesoverleg met de belofte van de strijdende 

partijen dat ze een kerstbestand in acht zullen nemen vanaf 23 december. Voor het overige 

blijven de partijen bij eerder ingenomen standpunten en wordt geen enkele vooruitgang 

geboekt. Het kerstbestand houdt geen stand. De dag voor Kerst kopt de Volkskrant 

‘Kerstbestand in Bosnië kent zeer slecht begin’ en maakt De Telegraaf gewag van ‘zware 

gevechten die het bestand al binnen enkele uren tot een aanfluiting hebben gemaakt’. NRC 

Handelsblad meldt dat ‘tijdens de artilleriebombardementen die een einde maakten aan het 

veronderstelde “kerstbestand” ten minste zes mensen werden gedood’. Er vielen tientallen 

gewonden, onder wie een groep kinderen die voor een flat speelde. ‘Op de grond ontbreekt 

de kerstgedachte’, zo citeert de krant een woordvoerder van de vluchtelingenorganisatie van 

de VN (‘Kwestie Sarajevo blijft een obstakel’, 24 december 1993). ‘Misschien helpt bidden 

nog’, zet de Volkskrant die dag boven een aantal ingezonden brieven over Bosnië.  

 

In het kader van een Europese actie wordt in de weken voor Kerst in Nederland een 

nationale inzamelingsactie voor Bosnië gehouden onder het motto ‘Bescherming en dekens 

voor Bosnië’. Minister Pronk zegt toe elke ingezamelde gulden te zullen belonen met vijftig 

cent. ‘Machteloosheid en cynisme, dat was waar de sprekers op het slotevenement van de 

actie voor Bosnië mee af wilden rekenen’, zo typeert Trouw de stemming (‘Afrekenen met 

cynisme’, 21 december 1993).  

 

Met een paginagroot verhaal over humanitaire interventies en de verzoenende rol van de VN 

in de wereldpolitiek, sluit de Volkskrant de berichtgeving over een jaar ‘praten en vechten’ 

in voormalig Joegoslavië af. ‘Het einde van de dramatisch mislukte bemoeienis van de 

Europese Unie en de VN met het bloedvergieten in het voormalige Joegoslavië is in zicht. 

Nog even, dan is alles geprobeerd, heeft niets een uitweg geboden en zit er niets anders meer 

op dan de Bosniërs, de Kroaten en de Serven alleen te laten met hun onbegrijpelijke, zinloze 

oorlog. Misschien zullen de westerse landen ook in 1994 weer voedselhulp sturen naar de 

hongerigen en geneesmiddelen naar de gewonden en de zieken. Maar de hoop dat van 

buitenaf een oplossing voor de waanzin kan worden aangedragen, is een illusie gebleken’, 

schrijft de krant. ‘Het einde van een ideaal’, luidt de kop boven het verhaal (de Volkskrant, 

31 december 1993). 
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2. De berichtgeving over Joegoslavië in 1993: een eerste analyse 

 

2.1 Inleiding  

 

De weergave van gebeurtenissen zoals op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 1, is 

geanalyseerd in vier landelijke dagbladen. Een daarvan – De Telegraaf – wordt tot de meer 

populaire dagbladen gerekend met veel aandacht voor human interest. Het lezerspubliek van 

deze krant vormt qua opleiding en welstandsniveau een vrijwel perfecte afspiegeling van de 

Nederlandse bevolking in haar geheel. Dat kan van de drie andere dagbladen niet worden 

gezegd. NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw worden tot de kwaliteitskranten 

gerekend, opleidingsniveau en welstandsklasse liggen in hun lezerskringen aanzienlijk hoger 

dan voor de bevolking in haar geheel (Bakker en Scholten, 1999, pp. 6-8).  

 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de hoeveelheid en de soort aandacht die de 

verschillende dagbladen hebben besteed aan berichtgeving over het conflict in voormalig 

Joegoslavië. We kijken allereerst naar de hoeveelheid en de vorm van het nieuws over 

Joegoslavië in de vier onderzochte dagbladen. Vervolgens gaan we na over welke meer 

specifieke onderwerpen is bericht, welke betrokkenen op welke wijze en hoe vaak in de 

berichtgeving zijn vermeld en welke specifieke locaties hoe vaak worden genoemd.  

 

2.2 Omvang berichtgeving over Joegoslavië uitgesplitst per week 

 

In totaal zijn in het onderzoek 3319 artikelen betrokken, uitmondend in 59.423 uitspraken 

over het conflict in voormalig Joegoslavië. De omvang van de berichtgeving varieert 

gedurende het jaar. Grafiek 2.1 laat de variatie zien in het aantal uitspraken per week. 
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Grafiek 2.1 Aantal uitspraken per week 
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Het meest opvallende aan de grafiek is dat het onderwerp Joegoslavië gedurende het hele 

jaar 1993 geen week uit het nieuws geweest is. Er zijn grote verschillen in omvang te 

constateren, maar er gaat geen week voorbij zonder berichten over Joegoslavië. De grootste 

piek is te zien in week 18, de week van 3 tot en met 8 mei. Het Bosnisch-Servische 

parlement verwerpt in die week het Vance/Owen-plan. Die afwijzing geeft aanleiding tot erg 

veel publiciteit over eventuele verscherping van de sancties tegen Servië en Kroatië en over 

een eventueel militair ingrijpen door de internationale gemeenschap. Daarnaast beleeft het 

oorlogsgeweld na de afwijzing een nieuwe uitbarsting, ditmaal vooral tussen Kroaten en 

Moslims. Tot en met week 34 (23-28 augustus) verschijnen er continu verhoudingsgewijs 

veel artikelen over Joegoslavië in de dagbladen. Daarna blijft Joegoslavië weliswaar 

voortdurend in het nieuws, maar de aandacht loopt behoorlijk terug (zie tabel 2.1). Zonder 

gegevens uit externe bronnen over wat zich op het slagveld en aan de onderhandelingstafel 

afspeelt, is niet te zeggen of dit toe te schrijven is aan een zekere oorlogsmoeheid bij de 

dagbladen dan wel aan het simpele feit dat er gewoon minder te melden valt. 
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Tabel 2.1 Totaal aantal artikelen en uitspraken over Joegoslavië per kwartaal 
 Artikelen Totaal aantal uitspraken 

 N In%* N In%* 
Eerste kwartaal 864 26,0 14.998 25,2 
Tweede kwartaal 1008 30,4 19.625 33,0 
Derde kwartaal 849 25,6 15.299 25,7 
Vierde kwartaal 598 18,0 9501 16,0 
Totaal 3319 100 59.423 100 
*  in percentages van totaal aantal artikelen/uitspraken. 
 

In het eerste en het derde kwartaal verschijnt telkens ongeveer een kwart van het totaal 

aantal artikelen en uitspraken over heel 1993. In het tweede kwartaal wordt aanzienlijk meer 

nieuws gegenereerd, ongeveer eenderde van het totaal, met als absoluut hoogtepunt week 18: 

149 artikelen met in totaal 2827 uitspraken. In het vierde kwartaal neemt de stroom 

berichten sterk af. 

 

2.3 Omvang berichtgeving over Joegoslavië uitgesplitst naar dagblad 

 

Verschillen in omvang van de berichtgeving zijn ook te constateren tussen de vier 

onderzochte dagbladen. De Volkskrant en NRC Handelsblad wijden aanzienlijk meer 

artikelen aan het conflict in Joegoslavië dan Trouw en De Telegraaf. Wat het aantal 

uitspraken betreft neemt Trouw een tussenpositie in, halverwege de Volkskrant en NRC 

Handelsblad aan de ene en De Telegraaf aan de andere kant. Verhoudingsgewijs bevatten de 

artikelen in Trouw veel uitspraken: gemiddeld 20 tegen gemiddeld 14,9 in De Telegraaf.  

 
 
Tabel 2.2 Totaal aantal artikelen en uitspraken over Joegoslavië per dagblad 

 Aantal artikelen Aantal uitspraken 
Dagblad N In % * N In % * Gemiddeld ** 
de Volkskrant 1043 31,4 18.962 31,9 18,2 
NRC Handelsblad 1002 30,2 18.117 30,5 18,1 
Trouw 659 19,9 13.205 22,2 20,0 
De Telegraaf 615 18,5 9139 15,4 14,9 
Totaal 3319 100,0 59.423 100,0 17,9 
*    in percentages van totaal aantal artikelen/uitspraken. 
**  gemiddeld aantal uitspraken per artikel  

 

De verschillen kunnen voor een deel worden teruggevoerd op het type artikelen dat de 

onderzochte dagbladen over het conflict publiceren. Het gaat daarbij niet om de inhoud maar 

uitsluitend om de vorm van de artikelen. We onderscheiden vijf verschillende vormen 
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waarin nieuws gebracht kan worden.  

• nieuwsberichten  

Artikelen waarin de ‘feiten’ worden weergeven, in casu informatie over oorlogshandelingen ter 

plekke en/of het verloop van gesprekken om het conflict vreedzaam te beëindigen; 

• achtergrondverhalen en nieuwsanalyses 

Artikelen geschreven door redacteuren van het betreffende dagblad zelf waarin de gebeurtenissen 

worden geduid; 

• (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 worden gelaten;  

• nieuwsanalyse door deskundigen  

Artikelen waarin externe deskundigen hun mening geven; deze artikelen verschijnen doorgaans 

op de opiniepagina. Columns worden ook tot deze categorie gerekend.  

 

Tabel 2.3 Uitspraken, uitgesplitst naar soort artikel waaruit ze afkomstig zijn en naar dagblad 
 De Volkskrant NRC Trouw De 

Telegraaf 
Totaal 

Type artikel N In %* N In 
%* 

N In 
%* 

N In 
%* 

N In 
%** 

Nieuwsbericht 13.61
2 

71,8 11.80
0 

65,
1 

8712 66,
0 

800
1 

87,
5 

42.12
5 

70,9 

Achtergrond 
redacteur 

2659 14,0 3943 21,
8 

2816 21,
3 

707 7,7 10.12
5 

17,0 

(Hoofd)redactioneel  
  commentaar 

581 3,1 480 2,6 490 3,7 166 1,8 1717 2,9 

Achtergrond met  
  betrokkenen 

1164 6,1 929 5,1 329 2,5 192 2,1 2614 4,4 

Analyse externe  
  deskundige 

946 5,0 965 5,3 858 6,5 73 0,8 2842 4,8 

Totaal 18.96
2 

100,0 18.11
7 

100
,0 

13.20
5 

100
,0 

913
9 

100
,0 

59.42
3 

100,0 

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

 

In alle onderzochte dagbladen hebben verreweg de meeste artikelen over Joegoslavië de 

vorm van een nieuwsbericht (ruim 70 procent). Het achtergrondverhaal of de nieuwsanalyse 

geschreven door eigen redacteuren volgt op ruime afstand maar vormt toch een substantieel 

deel van de totale berichtgeving. Analyses van externe deskundigen en achtergrondverhalen 

met betrokkenen nemen ruim vier respectievelijk bijna vijf procent voor hun rekening, 
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(hoofd)redactionele commentaren zijn goed voor bijna drie procent.  

De verschillen tussen de dagbladen zijn op dit punt vrij groot. De Telegraaf heeft aanzienlijk 

meer nieuwsberichten dan de overige dagbladen, alle soorten achtergrondverhalen en 

nieuwsanalyses komen aanzienlijk minder voor dan in de Volkskrant, NRC Handelsblad en 

Trouw. Vooral achtergrondverhalen en analyses geschreven door eigen redacteuren zijn in 

De Telegraaf maar mondjesmaat aan te treffen. Voor de categorie ‘nieuwsbericht’ is het 

gemiddeld aantal uitspraken 16,7 per artikel, voor achtergrondverhalen en analyses 

geschreven door eigen redacteuren ligt dat gemiddelde op 25,3. Dit verklaart het relatief lage 

aantal uitspraken per artikel dat we voor De Telegraaf signaleerden.  

 

Naast De Telegraaf geeft ook de Volkskrant relatief veel aandacht aan nieuwsberichten (71,8 

procent) en weinig aan achtergrondartikelen van eigen redacteuren (14 procent). Relatief 

veel aandacht besteedt deze krant aan achtergrondartikelen met betrokkenen (6,1 procent). 

De opiniepagina’s van Trouw zijn verhoudingsgewijs het meest gevuld met artikelen van 

externe deskundigen over dit onderwerp. Van het totaal aantal uitspraken in Trouw is 6,5 

procent afkomstig van externe deskundigen. Ook de hoofdredactie van Trouw schrijft 

relatief het meest over het conflict (3,7 procent), gevolgd door de Volkskrant (3,1 procent) en 

het NRC Handelsblad (2,6 procent). De hoofdredactie van De Telegraaf schrijft relatief 

weinig over de oorlog in Bosnië (1,8 procent). 

 

2.3.1 Belang dat aan artikelen wordt gehecht 

De omvang van artikelen is indicatief voor het belang dat aan artikelen wordt gehecht. Naast 

de omvang zijn de pagina en de plaats op de pagina indicatoren voor het belang van het 

artikel: een artikel op de voorpagina legt meer gewicht in de schaal dan een even groot 

verhaal op pagina zeven, een artikel boven de vouw weer wat meer dan een artikel onder de 

vouw. In het onderzoek is alleen de breedte van het artikel meegenomen, gebaseerd op de 

breedte van kop. De gehanteerde methode om de gegevens te verzamelen maakte het 

technisch niet mogelijk om ook het paginanummer en de plaats op de pagina mee te coderen.  

 

Het meeste nieuws wordt gepresenteerd in artikelen van twee of drie kolommen breed: in 

totaal meer dan de helft van het aantal artikelen heeft een kop van twee of drie kolommen. 

Dat duidt erop dat het nieuws over Joegoslavië in het algemeen tamelijk ‘rustig’ is gebracht. 
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Het percentage artikelen met echt grote koppen (zeven of acht kolommen) haalt de vier 

procent niet.   

 

NRC Handelsblad publiceert relatief de meeste grote artikelen: 3,8 procent van de artikelen 

heeft een kop over zeven kolommen, 2,1 procent van de artikelen heeft een kop die de hele 

pagina beslaat (acht kolommen). De Telegraaf heeft opvallend veel artikelen met een kop 

over vier of vijf kolommen breed en – wellicht een beetje contrair de verwachtingen – 

absoluut en relatief het minste aantal artikelen met een kop over zeven of acht kolommen. 

Het ligt min of meer opgesloten in de lay-out van De Telegraaf. Veel artikelen hebben een 

brede kop, het vervolg wordt afgedaan in een of twee kolommen: brede koppen, smalle 

verhalen. Met andere woorden, kop en breedte van het artikel wijken in De Telegraaf nogal 

af van het algemene beeld in de andere onderzochte dagbladen. 

 
Tabel 2.4 Een indicatie voor het belang van artikelen: uitspraken uitgesplitst naar kopbreedte van artikelen 
waaruit ze afkomstig zijn  

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

%** 
een  2635 13,9 2147 11,9 1172 8,9 983 10,8 6937 11,7 
Twee 5400 28,5 6198 34,2 2743 20,8 2241 24,5 16.58

2 
27,9 

Drie 4283 22,6 2554 14,1 4267 32,3 2362 25,8 13.46
6 

22,7 

Vier 2249 11,9 2181 12,0 2239 17,0 1702 18,6 8371 14,1 
Vijf 2121 11,2 2037 11,2 1512 11,5 1453 15,9 7123 12,0 
Zes 1636 8,6 1918 10,6 894 6,8 205 2,2 4653 7,8 
Zeven 591 3,1 695 3,8 261 2,0 72 0,8 1619 2,7 
Acht 47 0,2 387 2,1 117 0,9 121 1,3 672 1,1 
Totaal 18.962 100,0 18.11

7 
100,0 13.205 100,0 9139 100,0 59.42

3 
100,0 

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

 

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; 
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• 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. Ruim driehonderd verschillende personen, 

instellingen en organisaties zijn blijkens de berichtgeving in de loop van 1993 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.  

 

In welke verschijningswijzen komen de verschillende betrokkenen het meeste voor, zijn er 

verschillen te constateren tussen de dagbladen en zo ja welke? 

 

2.4.1 Betrokkenen vermeld als bron van nieuws over Joegoslavië 

In totaal is bij 14.630 uitspraken in het onderzoek een bron gespecificeerd. Naast 

betrokkenen kunnen ook onderwerpen als bron dienen, denk aan bijvoorbeeld 

‘vredesvoorstellen’. Externe betrokkenen worden verreweg het vaakst als bron vermeld 

(7289), gevolgd door interne betrokkenen (4182). Nederlandse betrokkenen worden in 1453 

uitspraken als bron aangeduid. Opvallend is daarnaast het grote aantal uitspraken waarbij ‘de 

pers’ als bron wordt vermeld (1573). Verder worden incidenteel humanitaire of 

volkenrechtelijke betrokkenen genoemd. In die gevallen is onduidelijk of ze tot ‘externe’ 

dan wel ‘interne’ betrokkenen kunnen worden gerekend. 

 

2.4.2 Betrokkenen vermeld als daadwerkelijk handelende personen in het conflict  
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In totaal zijn in het onderzoek 43.985 uitspraken terug te vinden waarbij een daadwerkelijk 

handelende persoon of instelling (actor) wordt gespecificeerd. Het verkondigen van een 

mening wordt hierbij ook aangemerkt als een handeling (‘Clinton: Europa faalde in Bosnië’, 

Trouw, 18 oktober 1993). In de overige uitspraken is van een handelende persoon of 

instelling geen sprake. Het gaat in die gevallen om een ander type uitspraken. Voorbeelden 

zijn uitspraken waarin causale relaties tussen twee verschijnselen worden gelegd (‘Uitstel 

overleg Bosnië na schendingen bestand’, NRC Handelsblad, 26 juli 1993) en uitspraken 

waarin een gebeurtenis op geen enkele manier aan een actor kan worden toegeschreven 

(‘Gangsteroorlog in Belgrado woedt voort’, de Volkskrant, 16 maart 1993). 

 
Tabel 2.5 Betrokkenen vermeld als actoren in het conflict, uitgesplitst naar type actor en naar kwartaal 

 Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde kwartaal Vierde 
kwartaal 

Totaal 

Type actor N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Intern  5812 49,9 7579 51,3 6378 59,0 4318 63,9 24.08

7 
54,8 

Extern  4499 38,7 6298 42,6 3513 32,5 1657 24,5 15.96
7 

36,3 

Nederlands  1328 11,4 902 6,1 921 8,5 780 11,5 3931 8,9 
Totaal 11.63

9 
100,0 14.779 100,0 10.812 100,0 6755 100,0 43.98

5 
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken met actoren per kwartaal  
** in percentages van totaal aantal uitspraken met actoren over hele jaar 

 

Interne actoren – personen of instellingen uit voormalig Joegoslavië – worden in de 

berichtgeving veruit het meest genoemd. In concreto gaat het bijvoorbeeld om personen als 

de Servische, Kroatische en Bosnische presidenten (Milošević, Tudjman en Izetbegović), de 

leiders van de Bosnische Serven Karadzić en Mladić en instellingen als de diverse legers, de 

milities, het presidentschap en dergelijke. Externe actoren volgen op gepaste afstand. Daarbij 

gaat het om vertegenwoordigers (ambassadeurs, bemiddelaars, presidenten, ministers van 

Buitenlandse Zaken enzovoort) van bij het conflict betrokken landen en internationale 

organisaties. Voor Nederlandse actoren is aanzienlijk minder aandacht. Opvallend hierbij is 

wel dat in het eerste en laatste kwartaal er relatief veel aandacht is voor Nederlandse actoren. 

In het eerste kwartaal vormen discussies over de vraag of dienstplichtigen verplicht kunnen 

worden uitgezonden naar Joegoslavië en over het besluit Nederlandse F-16’s beschikbaar te 

stellen voor het controleren van het vliegverbod boven Bosnië de achtergrond van de relatief 

grote aandacht voor Nederlandse actoren. In het laatste kwartaal zorgt het besluit van het 

Nederlandse kabinet om de luchtmobiele brigade naar Oost-Bosnië te sturen voor relatief 
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veel Nederlandse actoren. 
 

Als we de verdeling van aandacht over de verschillende actoren per dagblad bekijken, dan 

valt op dat De Telegraaf relatief veel aandacht besteedt aan de Nederlandse actoren. In 14,2 

procent van de uitspraken gaat het over een Nederlandse actor, in NRC Handelsblad is dat in 

slechts 6,0 procent van de uitspraken het geval. De Telegraaf is in haar berichtgeving over 

Joegoslavië duidelijk meer op Nederlandse betrokkenheid bij het conflict georiënteerd dan 

NRC Handelsblad en de Volkskrant. Trouw neemt een tussenpositie in (zie tabel 2.6). 
 

Tabel 2.6 Betrokkenen vermeld als actoren in het conflict uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Trouw Telegraaf Totaal 
Type actor N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Intern 8114 57,6 7600 55,9 4999 51,9 3374 50,5 24.08

7 
54,8 

Extern 4966 35,3 5070 37,3 3568 37,0 2363 35,4 15.96
7 

36,3 

Nederlands  1005 7,1 917 6,7 1067 11,1 942 14,1 3931 8,9 
Totaal 14.08

5 
100,0 13.587 100,0 9634 100,0 6679 100,0 43.98

5 
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken met actoren per krant 
** in percentages van totaal aantal uitspraken met actoren over alle onderzochte dagbladen  

 

2.4.3 Betrokkenen als onderwerp van gesprek 

Naast de rol van handelende persoon of instelling (actor) kan een betrokkene ook als lijdend 

voorwerp in de berichtgeving voorkomen, oftewel als degene tegen wie een uitspraak of  

handeling is gericht. In onderstaande tabel is weergegeven welke betrokkenen in de 

dagbladen hoe vaak als lijdend voorwerp worden vermeld.  

 
Tabel 2.7 Betrokkenen als onderwerp van gesprek in de onderzochte dagbladen 

 de Volkskrant NRC/Handelsblad Trouw Telegraaf Totaal 
Type 
betrokkenen 

N In %* N In %* N In % N In %* N In %** 

Interne 6363 71,4 5720 69,2 4203 69,0 2648 63,3 18.934 69,1 
Externe 2197 24,7 2238 27,2 1532 25,2 1045 25,0 7012 25,6 
Nederlandse  349 3,9 262 3,2 354 5,8 491 11,7 1456 5,3 
Totaal 8909 100,0 8220 100,0 6089 100,0 4184 100,0 27.402 100,0 

*    in percentages van totaal aantal uitspraken per krant met betrokkenen als lijdend voorwerp  
**  in percentages van totaal aantal uitspraken per krant met betrokkenen als lijdend voorwerp  

 

In totaal zijn de interne, externe en Nederlandse betrokkenen in 27.402 uitspraken het 

onderwerp van gesprek. Het gaat om uitspraken die over betrokkenen gedaan worden: 

‘Ruzie VS-EG over hulp aan Bosnië’ (De Telegraaf, 9 juli 1993), alsmede om allerlei 
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handelingen die tegen betrokkenen gericht zijn: ‘Kroatië voert strijd tegen Serven op’ (De 

Telegraaf, 1 februari 1993). In het laatste voorbeeld is sprake van twee betrokkenen, een in 

de rol van actor (Kroatië), de ander in de positie van lijdend voorwerp (Servië).   

 

Ook bij de uitspraken over betrokkenen in de positie van lijdend voorwerp zijn de interne 

betrokkenen veruit in de meerderheid: in bijna 70 procent van de ruim zevenentwintig 

duizend uitspraken gaat het om interne betrokkenen, in ruim een kwart is sprake van een 

externe betrokkene en in iets meer dan vijf procent gaat het om een Nederlandse betrokkene. 

In grote lijnen blijft het beeld uitgesplitst naar dagbladen hetzelfde als bij de uitspraken 

waarin het om daadwerkelijk handelende personen of instellingen gaat (tabel 2.6): in de 

berichtgeving van De Telegraaf is verhoudingsgewijs vaak sprake van Nederlandse 

betrokkenen (11,7 procent) in vergelijking met de Volkskrant (3,9 procent) en NRC 

Handelsblad (3,2 procent). Trouw neemt met 5,8 procent opnieuw een tussenpositie in.  

 

Bij de verdeling over kwartalen domineren interne betrokkenen in alle kwartalen. Als 

‘onderwerp van gesprek’ eisen ze ruim zestig tot bijna tachtig procent van de uitspraken 

voor zich op (zie tabel 2.8).  

 
Tabel 2.8 Betrokkenen als onderwerp van gesprek uitgesplitst naar kwartalen 

 Eerste 
kwartaal 

Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal Totaal 

Type 
betrokkenen 

    N     In %      N    In %       N  In %     N   In %     N   In %  

Interne  4153   62,4    5979     66,4  5174  72,7  3628   78,3 18.934    69,1 
Externe  1943   29,2   2715    30,2   1671  23,5   683   14,7   7012     25,6 
Nederlandse    557    8,4    308     3,4   269   3,8   322    7,0   1456     5,3 
Totaal  6653  100,0   9002   

100,0 
 7114 100,0  4633  100,0  

27.402 
  100,0 

*    in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal met betrokkenen als lijdend voorwerp  
**  in percentages van totaal aantal met betrokkenen als lijdend voorwerp 
  

Externe betrokkenen komen de eerste drie kwartalen verhoudingsgewijs nog in redelijke 

mate voor, in het vierde kwartaal staan ook zij steeds meer in de schaduw van interne 

betrokkenen. Nederlandse betrokkenen zijn in het tweede en derde kwartaal bijna afwezig, in 

het eerste en laatste kwartaal staan ze verhoudingsgewijs wat vaker in de lichtkring van de 

publiciteit. 
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2.5 Thema’s in het nieuws 

 

Het conflict in en rond Joegoslavië is verre van overzichtelijk: het is langdurig en 

ingewikkeld, speelt zich af op heel veel verschillende locaties, kent wisselende coalities en 

telkens verschuivende strijdpunten. Deze complexiteit vindt zijn weerslag in de 

berichtgeving. Die gaat deels over het verloop van de gevechtshandelingen in voormalig 

Joegoslavië zelf, voor een veel groter deel over pogingen om de gevolgen van het conflict 

voor de burgerbevolking zoveel mogelijk te beperken, en over pogingen het conflict zelf – 

zo mogelijk op vreedzame wijze – te beëindigen. De berichtgeving betrekking hebbend op 

het verloop van de gewapende strijd in voormalig Joegoslavië zelf, brengen we in hoofdstuk 

drie in kaart. Omwille van het overzicht onderscheiden we naast de berichtgeving over het 

verloop van de oorlog, een aantal hoofdthema’s in het nieuws, te weten:  

 

• verschillende vormen van interventie (diplomatiek, humanitair, militair en volkenrechtelijk) 

• Nederlandse betrokkenheid bij het conflict alsmede bij de pogingen het conflict te beheersen 

en/of te beëindigen; 

 

In een apart hoofdstuk gaan we in op het gebruik van zogenaamde sleutelwoorden in de 

berichtgeving. Daarmee wordt gedoeld op het gebruik van termen die een sterk  

emotionele lading hebben en in hoge mate associaties met gebeurtenissen uit de Tweede 

Wereldoorlog oproepen (deportaties, genocide, concentratiekampen, etnische zuiveringen). 

Het gebruik van dergelijke woorden is van belang met het oog op het beeld dat het publiek 

voorgehouden krijgt van het conflict: wordt partij A constant in verband gebracht met 

dergelijke sleutelwoorden en partij B zelden of nooit, dan is dat een relevant gegeven voor 

de steun respectievelijk afkeer die partijen in de publieke opinie ondervinden.   

 

Op elk thema komen we uitgebreid terug, we beperken ons nu tot een eerste beschrijving van 

de uitspraken waarin deze thema’s in de positie van lijdend voorwerp aan de orde komen. 

Met andere woorden: de thema’s zijn onderwerp van gesprek. Daarmee is nog niet alles 

gezegd. Een thema in de positie van lijdend voorwerp, kan op drie verschillende manieren in 

de berichtgeving voorkomen.  
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• een thema komt als bron voor 

• Als in de dagbladen het Vance/Owen-plan wordt besproken, dan komt het thema  ‘diplomatieke 

interventie’ als bron voor in de berichtgeving; 

• een thema komt als handeling voor 

• Als in de dagbladen de gevolgen van enigerlei vorm van interventie worden besproken, dan komt 

het bijpassende thema (diplomatieke, militaire, humanitaire, volkenrechtelijke interventie) als 

handeling in de berichtgeving voor; 

• een thema komt als opvatting van een handelende persoon of instelling voor; 

• De meest herkenbare vorm: 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 zoals onderscheiden aan bod. Om 

het overzicht te behouden, laten we daarom het onderscheid tussen de verschillende vormen 

waarin een thema in de berichtgeving kan voorkomen, vooralsnog buiten beschouwing.  

 

2.5.1 Thema’s in het nieuws: aandacht uitgesplitst naar kwartaal 

Gerekend over heel 1993 loopt de aandacht voor de verschillende thema’s nogal uiteen. 

Daarnaast zien we ook behoorlijke schommelingen in de verdeling van aandacht over de 

verschillende thema’s per kwartaal (zie tabel 2.9).  

 
Tabel 2.9 Thema’s in het nieuws per kwartaal, uitgedrukt in absoluut en relatief aantal uitspraken 

 Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 

Thema N  In %*    N  In %*    N  In 
%* 

   N  In %*     N  In 
%** 

Diplomatieke  
  interventie 

1995 31,5 3361 39,7   
2987 

48,3 1116 32,5 9459 38,7 

Militaire 
  interventie 

1341 21,1 3018 35,6 1802 29,1 540 15,7 6701 27,4 

Humanitaire  
  interventie 

1727 27,3  695  8,2  785 12,7 1036 30,2 4243 17,4 

Volkenrechtelijke  
  interventie  

681 10,8 1199 14,2 453 7,3 444 12,9 2777 11,4 

Nederlandse 
  betrokkenheid 

589 9,3 193 2,3 156 2,5 295 8,6 1233 5,1 

Totaal 6333 100,0 8466 100,0 6183 100,0 3431 100,0 24.413 100,0 
*    in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s per kwartaal 
**  in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s over gehele jaar 1993  
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In alle kwartalen trekken de pogingen om een diplomatieke oplossing voor het conflict te 

vinden absoluut èn relatief (duidelijk) de meeste aandacht. Vooral in het derde kwartaal 

domineert ‘diplomatieke interventie’ in de berichtgeving. In concreto hebben de 

nieuwsberichten en achtergrondverhalen betrekking op de talloze rondes in het 

vredesoverleg onder leiding van de bemiddelaars Owen en Vance, en later Owen en 

Stoltenberg. 

 

Het thema ‘militaire interventie’ komt op de tweede plaats. Verhoudingsgewijs zijn hier de 

schommelingen in aandacht door de tijd heen nog wat sterker. Vooral in het tweede en derde 

kwartaal wordt veel geschreven over de mogelijkheid het conflict via militaire interventie te 

beëindigen.  

 

‘Humanitaire interventie’ en ‘militaire interventie’ vormen qua aandacht communicerende 

vaten: wordt over militaire interventie verhoudingsgewijs veel en over humanitaire 

interventie verhoudingsgewijs weinig geschreven in het tweede en derde kwartaal, in het 

eerste en vierde kwartaal zijn de verhoudingen precies omgedraaid. Er is nu veel aandacht 

voor humanitaire interventie, minder voor militaire interventie. Vermoedelijk spelen hier een 

seizoensinvloeden een rol. In de wintermaanden is het voor de burgerbevolking nog veel 

moeilijker aan de oorlogsomstandigheden het hoofd te bieden dan in lente en zomer. De 

behoefte aan humanitaire interventie – hulpkonvooien van de VN – is derhalve in die 

perioden veel groter en dringender dan in lente en zomer, de mogelijkheden voor 

humanitaire interventie zijn veel geringer. Verder spelen de talrijke gevallen van obstructie – 

traineren en terugsturen van hulpkonvooien door de strijdende partijen – in het eerste en 

vierde kwartaal een rol.  

 

Het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ valt in het eerste en tweede kwartaal vrijwel geheel 

samen met de oprichting van een tribunaal ter berechting van in voormalig Joegoslavië 

gepleegde oorlogsmisdaden. Onder dit thema vallen verder de vooral tegen Servië gerichte 

sancties van de internationale gemeenschap en de bij tijd en wijle oplaaiende discussie over 

het opheffen van het wapenembargo tegen Bosnië.  
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De Nederlandse betrokkenheid bij het conflict komt vooral in het eerste en vierde kwartaal 

in het nieuws. In beide periodes gaat het om de deelname van Nederland aan de VN-

troepenmacht in Bosnië. In het eerste kwartaal is de inzet van dienstplichtigen voor de VN-

missie en de rol van Nederlandse F-16’s bij de controle op de handhaving van het 

vliegverbod boven Bosnië aan de orde. In het vierde kwartaal gaat het bijna uitsluitend over 

de het beschikbaar stellen van de luchtmobiele brigade ter bescherming van Moslim-

enclaves in Oost-Bosnië.  

 

2.5.2 Thema’s in het nieuws uitgesplitst naar dagblad 

De dagbladen hebben ieder hun eigen kijk op wat nieuws is. Dat geldt voor de berichtgeving 

over het conflict in Joegoslavië net zo goed als voor nieuws in het algemeen. Accenten in de 

berichtgeving zijn al herkenbaar bij een eerste blik op de aandacht voor en de 

aandachtsverdeling over de onderscheiden thema’s in de vier dagbladen (zie tabel 2.10).  

 
Tabel 2.10 Thema’s in het nieuws uitgesplitst naar dagblad 

 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 
Thema N In % N In % N In % N In % N In % 
Diplomatieke 
  interventie 

274
1 

37,0 3287 42,6 2115 38,0 1316 34,4 9459 38,7 

Militaire 
  interventie 

203
3 

27,8 2025 26,2 1618 29,1 1025 26,8 6701 27,4 

Humanitaire 
  interventie 

129
5 

17,7 1191 15,4 885 15,9 872 22,8 4243 17,4 

Volkenrechtelijk
e 
  interventie 

912 12,5 910 11,8 615 11,0 340 8,9 2777 11,4 

Nederlandse 
  betrokkenheid 

320 4,4 306 4,0 335 6,0 272 7,1 1233 5,1 

Totaal 730
1 

100,0 7719 100,0 5568 100,0 3825 100,0 24.41
3 

100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over thema’s  
 
 

Het grootste verschil schuilt in de omvang van de aandacht: in NRC Handelsblad hebben we 

7719 uitspraken aangetroffen, in De Telegraaf minder dan de helft daarvan, te weten 3825. 

In de aandachtsverdeling gaat het veel meer om accentverschillen. De Telegraaf schrijft 

verhoudingsgewijs het meest over de thema’s ‘humanitaire interventie’ (22,8 procent, bijna 

vijf procent meer dan nummer twee, de Volkskrant) en ‘Nederlandse betrokkenheid’ (7,1 

procent, Trouw is tweede met 6 procent). De ruime aandacht voor ‘humanitaire interventie’ 
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komt er in de praktijk op neer dat de krant veel schrijft over de lotgevallen van individuele 

slachtoffers van de oorlog. Zo volgde de krant de evacuatie van het Bosnische meisje Irma 

en haar verblijf in een Engels ziekenhuis op de voet.  

NRC Handelsblad schrijft relatief veel over diplomatieke thema’s (42,6  procent) en relatief 

weinig over de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict. De Volkskrant schenkt in haar 

berichtgeving relatief de meeste aandacht aan ‘volkenrechtelijke interventie’ (12,5 procent), 

Trouw heeft verhoudingsgewijs veel oog voor ‘militaire interventie’ (29,1 procent). Maar 

zoals gezegd: meer dan accentverschillen zijn het niet.  

 

2.6 De berichtgeving nader beschouwd  

 

Dit hoofdstuk geeft een eerste indruk van de belangrijkste thema’s die in 1993 de 

berichtgeving over het conflict in en rond Joegoslavië beheersten. Ieder thema op zich 

verdient nadere beschouwing een meer gedetailleerde analyse. ‘Praten en vechten’ – zo 

signaleerden we eerder – wisselen elkaar in de berichtgeving voortdurend af; het blijft een 

herkenbare rode draad in het verslag. Maar omdat we in het vervolg van dit rapport niet 

alleen ‘chronologie’ maar ook ‘thematiek’ als ordeningscriterium hanteren, is die soms bijna 

dagelijkse wisseling in de afzonderlijke hoofdstukken niet direct herkenbaar. De 

hoofdstukken drie en vier geven meer en detail een beeld van hoe dat ‘vechten’ in de loop 

van 1993 in de berichtgeving weergegeven is. In hoofdstuk 3 volgen we het verloop van de 

oorlog zoals geschetst in de berichtgeving: wie vecht tegen wie op welke locaties en welke 

(tijdelijke) coalities van strijdende partijen worden gesloten? Hoofdstuk vier is gewijd aan 

het gebruik van sleutelwoorden: welke strijdende partijen worden in de berichtgeving 

gekoppeld aan welke sleutelwoorden en wie worden als slachtoffer van de in de 

sleutelwoorden besloten liggende oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten 

beschouwd?  

 

De diplomatieke thema’s zoals vermeld in de dagbladen komen ter sprake in hoofdstuk 5. 

Hierbij kijken we naar de mening van zowel interne als externe actoren over de 

verschillende varianten voor een diplomatieke oplossing van het conflict zoals die in de loop 

van 1993 ter tafel komen. Ook de onderlinge verdeeldheid, zowel binnen de internationale 

gemeenschap (externe actoren) als binnen het kamp van de interne betrokkenen, komt ter 
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sprake. Ten slotte gaan we in op de standpunten die de dagbladen zelf innemen in hun 

(hoofd)redactionele commentaren.  

  

Bij de analyse van het thema ‘militaire interventie’ hanteren we in hoofdstuk 6 dezelfde 

opbouw. Bij de analyse van de berichtgeving over ‘humanitaire interventie’ (hoofdstuk 7) 

gaan we na wie welke hulp aan wie verleent en welke strijdende partij humanitaire 

hulpverlening aan welke bevolkingsgroep tegenwerkt en belemmert. ‘Volkenrechtelijke 

interventie’ belichten we in hoofdstuk 8. ‘Volkenrechtelijke interventie’ omvat in 1993 twee 

issues, te weten de verschillende sancties die de internationale gemeenschap tegen vooral 

Servië instelt, alsmede de oprichting van een tribunaal ter berechting van in voormalig 

Joegoslavië gepleegde oorlogsmisdaden. Het laatste thema, ‘Nederlandse betrokkenheid’, 

heeft als kernpunt de eventuele deelname van Nederland aan een VN-troepenmacht om de 

vrede in voormalig Joegoslavië te handhaven dan wel te bewerkstelligen. 

In het afsluitende hoofdstuk analyseren we verschillen en overeenkomsten in de 

berichtgeving over het conflict in en rond Joegoslavië tussen de vier onderzochte dagbladen. 
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3. Oorlog in beeld: de berichtgeving over het strijdtoneel 

 

3.1 Inleiding 

 

Begin 1993 is voormalig Joegoslavië al enkele jaren het toneel van een burgeroorlog. Wat in 

1990 begon als politieke onrust, gevoed door nationalistische sentimenten, is dan al lang 

uitgegroeid tot een gewapend conflict met als belangrijkste strijdende partijen Kroatië, 

Bosnië en Servië. De burgeroorlog wordt op telkens wisselende locaties en tussen soms 

wisselende coalities uitgevochten; er is geen sprake van een of meer duidelijke fronten. In de 

berichtgeving is lang niet altijd duidelijk waar wordt gevochten, in een enkel geval bestaat 

zelfs twijfel over wie de strijdende partijen zijn. In de constante nieuwsstroom over het 

conflict in voormalig Joegoslavië vormen de berichten over het verloop van de gewapende 

strijd slechts een fractie van het geheel. In de dagbladen wordt kwantitatief aanzienlijk meer 

aandacht besteed aan de telkenmale onderbroken, afgebroken en weer hervatte 

vredesbesprekingen dan voor de steeds weer oplaaiende gevechten. Uiteraard staan beide 

thema’s niet los van elkaar: na de talloze  aan de onderhandelingstafel overeengekomen 

staakt-het-vurens luwen de gevechten soms, maar na de zoveelste impasse in het 

vredesoverleg laaien ze vaak weer op. Andersom komt ook voor: soms wordt het 

vredesoverleg opgeschort vanwege beschietingen door een van de strijdende partijen, een 

andere keer vormt een periode van heftige gevechten de opmaat voor weer een ronde in het 

vredesoverleg. Slagveld en onderhandelingstafel zijn met andere woorden nauw met elkaar 

verweven, zonder dat altijd precies duidelijk is hoe de relatie ligt. In de berichtgeving is het 

niet anders.  

 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het slagveld zoals dat uit de berichtgeving naar 

voren komt. Hierbij kijken we vooral naar de categorie uitspraken waarin interne 

betrokkenen elkaar op de korrel nemen. In totaal hebben we in 107 in dit kader relevante 

uitspraken individuele militaire actoren geïdentificeerd. Deze individuele actoren zijn 

samengevoegd tot een paar hoofdcategorieën, zijnde de bevolkingsgroep waartoe zij 

behoren. Naast uitspraken waarbij een of meer strijdende partijen met naam en toenaam 

worden vermeld, zijn er ook regelmatig uitspraken waarbij alleen in algemene termen over 

de oorlog wordt bericht: ‘Hevige strijd in Kroatië’ (Trouw, 14 september 1993) is een 
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schoolvoorbeeld van dit type uitspraken, ook wel aangeduid als ‘werkelijkheids-uitspraken’.  

  

3.2 De gewapende strijd in de berichtgeving 

 

In totaal wordt in ruim 2600 uitspraken melding gemaakt van gevechten, beschietingen, 

oplaaiende strijd en dergelijke tussen met name genoemde strijdende partijen. Deze 

strijdende partijen hebben we ondergebracht in drie hoofdcategorieën: Serven, Kroaten en 

Bosniërs. ‘Bosnische Serven’ worden als strijdende partij slechts af en toe expliciet als 

zodanig aangeduid. In die tamelijk zeldzame gevallen is bovendien vaak sprake van het in 

een artikel door elkaar heen gebruiken van de aanduidingen ‘Serven’ en ‘Bosnische Serven’. 

Redenen genoeg om ‘Bosnische Serven’ en ‘Serven’ samen te nemen onder de noemer 

‘Serven’. Hetzelfde geldt voor ‘(Bosnische) Kroaten’ en ‘(Bosnische) Moslims’.   

 

3.2.1 Het slagveld in de dagbladen 

Het gehele jaar wordt er door de verschillende partijen gevochten. In absolute aantallen 

bekeken, besteden de dagbladen vooral in het tweede en derde kwartaal aandacht aan de 

gevechtshandelingen ter plekke (zie tabel 3.1). Relateren we het aantal uitspraken over wie 

met wie vecht aan het totaal aantal uitspraken per kwartaal, (zie tabel 2.1), dan zien we dat in 

het eerste kwartaal de gevechtshandelingen absoluut (459) èn relatief (3,1 procent) de minste 

aandacht trekken. In het vierde kwartaal is de aandacht in absolute termen niet veel groter 

(505), maar relatief het grootst (5,3 procent), nog iets groter dan in het tweede en derde 

kwartaal (4,5 respectievelijk 5,2 procent).    
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Tabel 3.1 Aandacht voor gewapende strijd in Joegoslavië zelf, uitgesplitst naar dagblad en kwartaal 

 Eerste 
Kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
Kwartaal 

Vierde 
Kwartaal 

Totaal 

     
N 

 In %*     N  In %*     
N 

 In %*     N  In %*     N In %** 

de Volkskrant 17
4 

37,9 265 29,8 21
8 

27,7 122 24,2 779 29,5 

NRC 
Handelsblad 

11
9 

25,9 292 32,8 26
0 

33,0 150 29,7 821 31,1 

Trouw 82 17,9 207 23,3 17
6 

22,3 141 27,9 606 22,9 

De Telegraaf 84 18,3 125 14,1 13
4 

17,0 92 18,2 435 16,5 

Totaal 45
9 

100,0 889 100,0 78
8 

100,0 505 100,0 264
1 

100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
** in percentages van totaal uitspraken over gehele jaar  

 

De media nemen dagelijks tientallen kleine en grote beslissingen op het punt van 

nieuwsselectie: waaraan besteden we hoeveel aandacht? Over in principe dezelfde 

gebeurtenissen kunnen de verschillende dagbladen op (zeer) uiteenlopende wijze berichten. 

Dat uitgangspunt is ook in tabel 3.1 herkenbaar. NRC Handelsblad en de Volkskrant 

berichten meer over de gevechtshandelingen dan De Telegraaf, en Trouw neemt een 

tussenpositie in. In relatie tot het geheel van de berichtgeving over Joegoslavië, zijn de 

gesignaleerde verschillen overigens nogal betrekkelijk: in alle vier de dagbladen vormen de 

berichten van het slagveld slechts een fractie van de totale berichtgeving over Joegoslavië 

(zie tabel 2.2), variërend van ruim vier procent (779 van de 18.962 uitspraken voor de 

Volkskrant) tot bijna vijf procent (435 van de 9139 uitspraken voor De Telegraaf). Met 

andere woorden, absoluut gezien schrijft De Telegraaf het minst over de gevechten ter 

plekke, maar binnen het totaal van de berichtgeving over Joegoslavië schrijft De Telegraaf 

er iets meer over dan de overige dagbladen.  

 

Bekijken we de berichtgeving per krant en per kwartaal, dan is het meest opvallende verschil 

dat tussen de Volkskrant en Trouw. Waar de Volkskrant in relatie tot de andere dagbladen 

steeds minder over ‘wie vecht met wie’, bericht (van 37,9 naar 24,2 procent), bewandelt 

Trouw de omgekeerde weg (van 17,9 naar 27,9 procent). Bij De Telegraaf en NRC 

Handelsblad blijven de kwartaalschommelingen binnen veel nauwere grenzen.  
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3.2.2 Wie vecht tegen wie? 

Vooral belangrijk bij de berichtgeving over de interne strijd is de vraag: wie vecht tegen 

wie? En om nog iets specifieker te zijn: wie wordt in de berichtgeving als aanvallende partij 

beschouwd en wie als aangevallen partij dan wel slachtoffer?  
 
In 1993 worden niet de Serven maar de Moslims het meest frequent als aanvallende partij 

genoemd in de berichtgeving. In 41 procent van de relevante uitspraken, worden de Moslims 

opgevoerd als aanvallende partij, gevolgd door de Kroaten (36 procent) en de Serven (23 

procent) (zie tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Wie vecht tegen wie? 

   Aangevallen   
   partij 

Serven Moslims Kroaten Totaal aanvallende 
partijen 

Aanvallende partij N In %* N In %* N In %* N In %* 
Serven 11 1,8 377 62,0 220 36,2 608 23,0 
Moslims 323 29,8 107 9,9 653 60,3 1083 41,0 
Kroaten 269 28,3 668 70,3 13 1,4 950 36,0 
Totaal aangevallen 
partijen ** 

 
603 

 
22,8 

 
1152 

 
43,6 

 
886 

 
33,5 

 
2641 

 
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken met Serven, respectievelijk Moslims, respectievelijk  
     Kroaten als aanvallende partij 
** percentages voor achtereenvolgens Serven, Moslims en Kroaten als ‘aangevallen partij’ 

 

Op het eerste gezicht een wat verrassende uitkomst. Over het algemeen worden de Serven 

beschouwd als de grootste aanstichters van de burgeroorlog in Joegoslavië. En dat beeld lijkt 

door deze gegevens enigszins ondergraven te worden. Lijkt, want bedacht moet worden dat 

tabel 3.2 alleen betrekking heeft op de berichtgeving over het verloop van de oorlog in 1993. 

De gegevens in tabel 3.2 zeggen uiteraard niets over de verhouding aanvallende partij-

aangevallen partij in voorgaande jaren, die kunnen geheel anders hebben gelegen.  

 

Keren we terug naar 1993 dan zien we dat de Moslims niet alleen het meest frequent 

voorkomen als aanvallende partij (1083 keer), ze worden ook – en zelfs nog wat duidelijker 

– het meest genoemd als aangevallen partij (1152 keer), ruim voor de Kroaten (886 keer) en 

de Serven (603 keer). Dat hangt samen met het feit dat zowel de vijandelijkheden van de 

Kroaten (70,3 procent) als die van de Serven (62 procent) vooral gericht zijn tegen de 

Moslims. Serven en Kroaten raken ook onderling wel eens slaags, maar ze bevechten elkaar 

aanzienlijk minder dan de Moslims.  

 

Binnen elk van de drie onderscheiden kampen breken af en toe onderlinge gevechten uit. 
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Vooral bij de Moslims is dat in de berichtgeving herkenbaar. In bijna tien procent van de 

uitspraken waarin Moslims als aanvallende partij worden genoemd, zijn ze ook de 

aangevallen partij. Dat is grotendeels terug te voeren op de schermutselingen in de enclave 

Bihać, waar de opstandige Moslim-leider Abdić en de troepen van Izetbegović eind 1993 

elkaar beschoten.  

Tussen de dagbladen zijn op dit punt de verschillen in de berichtgeving klein. In de 

Volkskrant en De Telegraaf worden de Kroaten vaker als aanvallende partij genoemd dan de 

Moslims, in Trouw en NRC Handelsblad worden de Moslims vaker als aanvallende partij 

vermeld. 

 

3.2.3 Interne strijdende partijen en de burgerbevolking 

Zeker in een burgeroorlog zoals in Joegoslavië vallen naast de doden en gewonden bij 

vijandelijkheden tussen min of meer geregelde legers ook slachtoffers onder de 

burgerbevolking. De dagbladen berichten herhaaldelijk over oorlogshandelingen, expliciet 

gericht tegen de burgerbevolking. In de beeldvorming over de diverse strijdende partijen 

speelt dit aspect een belangrijke rol. Dat er in een oorlog tussen legers militairen sneuvelen, 

ligt in de lijn der verwachtingen. Dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, is voor de 

publieke opinie moeilijker te accepteren.  
 
Tabel 3. 3 Oorlogshandelingen gericht tegen burgerbevolking 

   Aangevallen    
    partij 

Servische 
burgers 

Moslim-burgers Kroatische 
burgers  

Totaal aanvallende 
partijen 

Aanvallende partij N In %* N In %* N In %* N In %* 
Serven 18 2,6 595 86,4 76 11,0 866 47,0 
Moslims 35 15,6 12 5,2 185 79,7 232 15,2 
Kroaten 56 9,2 543 89,3 9 1,5 608 39,8 
Totaal aangevallen 
partijen 

 
109 

 
6,5 

 
1150 

 
75,2 

 
270 

 
17,7 

 
1529 

 
100,0 

*    in percentages van totaal aantal uitspraken met Serven respectievelijk Moslims respectievelijk Kroaten als 
aanvallende partij 

**  in percentages van totaal aantal uitspraken met Servische burgers respectievelijk Moslim burgers   
      respectievelijk Kroatische burgers als aangevallen partij 

 

Waar het gaat om ‘oorlogshandelingen gericht tegen de burgerbevolking’ wijkt het beeld 

nogal af van wat we constateerden in de voorgaande paragraaf. Werden toen de Moslims het 

meest en de Serven duidelijk het minst frequent genoemd als aanvallende partij, hier zien we 

het omgekeerde. De Serven worden het meest frequent opgevoerd als aanvallende partij (689 

keer, 45,1 procent), op de voet gevolgd door de Kroaten (608 keer, 39,8 procent), de 

Moslims volgen op ruime afstand (232 keer, 15,2 procent). Dat de Serven in relatie tot de 
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burgerbevolking zo vaak als aanvallende partij vermeld worden, heeft als achtergrond de met 

grote regelmaat uitgevoerde artilleriebombardementen op Sarajevo. De strijd om en in 

Mostar is grotendeels verantwoordelijk voor de veelvuldige vermelding van de Kroaten als 

aanvallende partij in relatie tot de burgerbevolking. Het zijn overigens wel opnieuw de 

Moslims die het meest frequent als aangevallen partij voorkomen in de berichtgeving: nog 

sterker dan in de voorgaande paragraaf, zien we dat zowel de oorlogshandelingen van de 

Serven als die van de Kroaten gericht zijn tegen Moslim-burgers. Kroatische en vooral 

Servische burgers worden in de berichtgeving veel minder frequent vermeld als slachtoffer 

van vijandelijkheden. Hebben Kroatische burgers te lijden onder oorlogsgeweld, dan komt 

dat in verreweg het grootste deel van de gevallen voor rekening van de Moslims (185 keer, 

68,5 procent). Voorzover Servische burgers te lijden hebben onder oorlogsgeweld, dan komt 

dat voor iets meer dan de helft op het conto van de Kroaten (56 keer, 51,3 procent).  

 

Uit tabel 3.3 valt af te leiden dat zowel de Serven, de Kroaten als de Moslims een aantal 

keren geweld gebruiken tegen ‘eigen’ burgers. Het gaat om een beperkt aantal uitspraken. 

Voor de Serven treffen we achttien keer een dergelijke uitspraak aan, voor de Kroaten twaalf 

keer, voor de Moslims negen keer. Het gaat om uitspraken waarin de desbetreffende 

militairen ‘eigen’ burgers op de een of andere manier te hulp schieten, dan wel ‘eigen’ 

burgers vanwege al dan niet vermeende oppositionele activiteiten ‘uitschakelen’.  

 

In de berichtgeving van alle onderzochte dagbladen komt ten aanzien van de Serven op dit 

punt hetzelfde beeld naar voren: ze worden steeds het meest frequent als aanvallende partij 

vermeld in berichten over oorlogsgeweld gericht tegen de burgerbevolking. Ook het beeld 

van de Moslim-burgers als het grootste slachtoffer van dit geweld, is in alle kranten 

herkenbaar. In 1993 wordt de burgeroorlog voor een groot deel uitgevochten tussen Kroaten 

en Moslims. De onderzochte kranten berichten daar regelmatig over. Moslims en Kroaten 

worden in ruim driekwart van de uitspraken aangeduid als aanvallende partij. De Moslims 

richten hun aanvallen in iets meer dan 60 procent van de gevallen op de Kroaten, de Kroaten 

vallen in ruim 70 procent van de gevallen de Moslims aan (zie tabel 3.2). Tegen die 

achtergrond is het opvallend dat het beeld op het punt van oorlogsgeweld gericht tegen 

burgers nogal afwijkt. Zeker, ook hier worden de Moslims het meest frequent als 

aangevallen partij vermeld (ruim 75 procent), maar als aanvallende partij komen ze maar in 
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15 procent van de uitspraken voor. En de Kroaten zijn niet de partij die het meest frequent 

genoemd wordt als aanvaller, zij moeten de Serven voor laten gaan.  

 

Tussen de dagbladen zijn de verschillen in berichtgeving over dit aspect van de burgeroorlog 

klein. Rekening houdend met de totale omvang van de berichtgeving over het conflict in 

Joegoslavië (zie tabel 2.2), besteedt de Volkskrant relatief wat meer aandacht aan 

‘oorlogsgeweld gericht tegen de burgerbevolking’ dan de andere dagbladen: 35,9 procent (in 

absolute aantallen: 549) van het totaal aantal uitspraken komt voor rekening van dit dagblad. 

De Telegraaf besteedt daarentegen relatief wat minder aandacht aan het onderwerp (in 

absolute aantallen: 175, 11,4 procent). Trouw (in absolute aantallen 347, 22,7 procent) en 

NRC Handelsblad (in absolute aantallen 457, 29,9 procent) wijken nauwelijks af van het 

gemiddelde. Voor alle duidelijkheid: in alle onderzochte kranten is ‘oorlogsgeweld gericht 

tegen de burgerbevolking’ maar een klein deel van de totale berichtgeving over Joegoslavië. 

In de Volkskrant gaat het om 2,9 procent van het totale aantal uitspraken, in De Telegraaf 

om 1,9 procent, in Trouw en NRC Handelsblad om 2,6 respectievelijk 2,5 procent. 

 

Minstens zo interessant zijn de verschillen tussen de dagbladen als we kijken naar de vraag 

welke krant welke partij in welke mate als aanvallende partij presenteert (zie tabel 3.4) 

 
Tabel 3.4 Serven, Kroaten en Moslims als de burgerbevolking aanvallende partij, uitgesplitst naar   dagblad  

Partij valt 
burgers aan 

Totaal over vier 
dagbladen (in %) 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De 
Telegraaf 

Serven  45,1  47,8  44,5  37,2  53,4 
Kroaten  39,8  36,7  41,3  43,8  37,4 
Moslims  15,2  15,3  14,0  19,0   9,2 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

In De Telegraaf zijn het met name de Serven die verantwoordelijk worden gehouden voor 

oorlogsgeweld gericht tegen de burgerbevolking: in ruim vijftig procent van de relevante 

uitspraken gaat het om Serven. De Moslims worden in de berichtgeving van deze krant in 

minder dan tien procent van de uitspraken gepresenteerd als partij die de burgerbevolking 

aanvalt. Trouw geeft een heel ander beeld te zien. In deze krant worden de Kroaten en in iets 

mindere mate de Serven aangeduid als aanvallende partij. Samen zijn ze goed voor iets meer 

dan tachtig procent van het totale aantal relevante uitspraken. In de rest van uitspraken 
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worden de Moslims gepresenteerd als ‘aanvallende partij, (aanzienlijk) hoger dan in de 

overige dagbladen.  
 
 

De krant die in absolute termen gesproken veruit de minste aandacht besteedt aan dit aspect 

van de burgeroorlog, De Telegraaf, schetst duidelijk het meest uitgesproken beeld van wie 

oorlogsgeweld pleegt tegen de burgerbevolking. Veel minder uitgesproken is het beeld bij 

Trouw. De drie oorlogvoerende partijen worden met veel kleinere onderlinge verschillen 

vermeld als de burgerbevolking aanvallende partij.  

 

3.3 Niet gespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog  

 

In totaal hebben we 310 maal uitspraken gevonden waarin niet duidelijk wordt wie tegen wie 

vecht. Uit de melding valt slechts op te maken dat er (weer en/of hevig) wordt gevochten. In 

een beperkt aantal gevallen – om precies te zijn 88 keer – wordt wel een specifieke plek 

vermeld waar wordt gevochten. Het gaat dan bijna zonder uitzondering om Sarajevo en 

Mostar. 
  

Figuur 3.1 Niet-gespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog 
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Opvallend is met name de piek in ongespecificeerde uitspraken in de trant van ‘oplaaiende 

strijd in Bosnië’ in december (55 uitspraken) en in wat mindere mate in juli 1993 (42 

uitspraken). Bij het bespreken van de berichtgeving over ‘wie vecht met wie’ hebben we 
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gezien dat vooral in het tweede en derde kwartaal geschreven is over het verloop van de 

oorlog ter plekke. In het eerste en vierde kwartaal vinden we aanzienlijk minder uitspraken 

over het slagveld. Voor de ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog 

vinden we een ietwat afwijkend beeld. In het derde en vierde kwartaal (N=109 

respectievelijk N=93) verhoudingsgewijs veel, in het tweede kwartaal wat minder (N=78), in 

het eerste kwartaal aanzienlijk minder. In het vierde kwartaal gaan verhoudingsgewijs veel 

ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog gepaard met relatief weinig 

specifieke uitspraken over hetzelfde aspect. In combinatie met het voorgaande duidt dit op 

een lichte neiging om in de loop van het jaar steeds meer in algemene termen te berichten 

over het verloop van de oorlog ter plekke.  

 

Alle dagbladen schrijven van tijd tot tijd in algemene bewoordingen over de gewapende 

strijd. In absolute aantallen gesproken zijn de meeste ongespecificeerde uitspraken over het 

verloop van de oorlog aan te treffen in de Volkskrant (absoluut: 84, 27,1 procent van het 

totale aantal), de minste in De Telegraaf (absoluut: 73, 23,5 procent). NRC Handelsblad 

(absoluut: 78, 25,2 procent) en Trouw (absoluut (absoluut: 75, 24,2 procent) zitten daar 

tussenin. Relateren we deze cijfers aan het aantal gespecificeerde uitspraken over het verloop 

van de oorlog per krant (zie tabel 3.1), dan blijkt dat De Telegraaf zich verhoudingsgewijs 

het meest, NRC Handelsblad het minst bedient van ongespecificeerde bewoordingen (zie 

tabel 3.5). 

 
Tabel 3.5 Gespecificeerde en ongespecificeerde uitspraken over het verloop van de oorlog, uitgesplitst  naar 

dagblad 
Dagblad Aantal gespecificeerde 

uitspraken over verloop 
van de oorlog 

Aantal ongespecificeerde 
uitspraken over verloop 
van de oorlog 

Ongespecificeerde uitspra- 
ken als percentage van 
gespecificeerde uitspraken 

NRC Handelsblad 821 78  9,5 
de Volkskrant 779 84 10,8 
Trouw 606 75 12,4 
De Telegraaf 435 73 16,8 

 
 

3.4 Evaluerende uitspraken in dagbladen over de strijdende partijen 

 

In de constante nieuwsstroom over het conflict in Joegoslavië worden met grote regelmaat 

evaluerende uitspraken over (het beleid van) de strijdende partijen gedaan. Het gaat om 

bewoordingen die een positieve of negatieve kwalificatie van (een van) de strijdende partijen 
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inhouden. Soms wordt een positieve of negatieve kwalificatie expliciet geformuleerd (‘De 

handelwijze van Karadzić verdient slechts scherpe afkeuring’, #), veel vaker ligt de 

kwalificatie besloten in de woordkeuze (‘Dr. Vojislav Seselj, de stem van de haat en het 

geweld’ (NRC Handelsblad, 2 juni 1993)). Haat en geweld kunnen worden beschouwd als 

uitdrukkingen met een algemeen erkende negatieve connotatie (Van Cuilenburg, Scholten en 

Noomen, 1996, pp. 200-203). Uiteraard is er een groot gebied waarin het minder duidelijk is 

of een kwalificatie positief of negatief opgevat moet worden dan in deze voorbeelden. Zie 

daarover verder de methodologische verantwoording. In deze paragraaf gaat het alleen om de 

evaluerende uitspraken over de strijdende partijen voorzover betrekking hebbend op het 

verloop van de oorlog. In het kader van bijvoorbeeld de vredesonderhandelingen zijn in de 

berichtgeving talloze evaluerende uitspraken aan te treffen over de Serven, de Kroaten en de 

Moslims. Op die uitspraken komen we in het desbetreffende hoofdstuk terug. 

  

Evaluerende uitspraken over de strijdende partijen zijn van belang met het oog op de 

beeldvorming van de lezers over deze partijen. Wie continu beschreven wordt in termen als 

‘gevaarlijk gek’, ‘meedogenloze potentaat’ en ‘gewetenloze machtswellusteling’ hoeft niet te 

rekenen op de sympathie van de lezers.  

 
Tabel 3.6 Aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen in de berichtgeving over het verloop  

  van de oorlog, uitgesplitst naar dagblad 
 
strijdende partij 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

     N  In %*     N  In %*     N  In %*     N  In %*    N In % 
** 

Serven   136   59,1   96   53,3 70      48,6    41   64,1   343   55,5 
Moslims   64   27,8   49   27,2    40   27,8    12   18,8   165   26,7 
Kroaten    30   13,0    35   19,4    34   23,6    11   17,2   110   17,8 
Totaal   230  100,0   180  100,0   144  100,0   64  100,0  618  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 

 

In alle dagbladen zijn de Serven de meest geëvalueerde partij. Dat doet zich het sterkst voor 

in De Telegraaf (64,1 procent), het minst sterk in Trouw (48,6 procent). Ten aanzien van de 

Moslims is het anders: in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw worden de Moslims 

verhoudingsgewijs even vaak geëvalueerd (ruim 27 procent), in De Telegraaf duidelijk wat 

minder (18,8  procent). Opmerkelijk is het geringe aantal evaluerende uitspraken over de 

Kroatische strijdkrachten. Zowel in de berichtgeving over de vijandelijkheden tussen de drie 
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betrokken legers onderling als in die over het oorlogsgeweld gericht tegen de 

burgerbevolking, worden de Kroaten aanzienlijk vaker dan de Moslims en ongeveer even 

frequent als de Serven gepresenteerd als aanvallende partij. Ondanks dat worden de Kroaten 

van alle strijdende partijen duidelijk het minst frequent geëvalueerd.  

 

De richting van de evaluaties (positief/negatief) is eenduidig: alle dagbladen zijn over alle 

strijdende partijen in meer of minder sterke mate negatief (Kroaten: -.70, Serven:  -.66, 

Moslims: -.57; de schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve uitspraken) tot -1.00 

(uitsluitend negatieve uitspraken)). De verschillen tussen de dagbladen zijn niet groot. De 

evaluaties in De Telegraaf zijn het meest uitgesproken, de strijdende partijen krijgen een 

evaluatie tussen de -.73 en -.83. De berichtgeving in de Volkskrant is ten opzichte van de 

Moslims relatief mild (-.49). 

 

3.4.1 Het oordeel van de dagbladen zelf over de strijdende partijen 

Voor de beeldvorming van de lezer over de strijdende partijen kan ook het oordeel van de 

dagbladen zelf factor van (enige) betekenis zijn. Het oordeel van de dagbladen zelf komt op 

twee manieren naar voren. Het meest herkenbaar is dat het geval in de (hoofd)redactionele 

commentaren en nieuwsanalyses geschreven door eigen redacteuren. Minder duidelijk 

herkenbaar komen ook in de overige artikelen evaluaties van de strijdende partijen voor die 

als bron ‘de krant’ hebben. We beginnen met de laatste verzameling evaluerende uitspraken 

over de strijdende partijen, gedaan in het kader van het verloop van de oorlog.  

  
Tabel 3.7 Aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen in de berichtgeving over het verloop van de 

oorlog met als bron de krant zelf, uitgesplitst naar dagblad  
Strijdende partij de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In 
%* 

N In %* N In 
%** 

Serven 60 55,6 41 54,7 4
3 

54,4 16 59,3 16
0 

55,4 

Moslims 33 30,6 19 25,3 2
0 

25,3 9 33,3 81 28,0 

Kroaten 15 13,9 15 20,0 1
6 

20,3 2 7,4 48 16,6 

Totaal 108 100,0 75 100,0 7
9 

100 27 100,0 28
9 

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 
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In grote lijnen hetzelfde beeld als in tabel 3.6: ook hier zijn het vooral de Serven over wie 

evaluerende uitspraken worden gedaan. De Moslims en de Kroaten worden aanzienlijk 

minder vaak aan het oordeel van de krant onderworpen. Trouw en NRC Handelsblad hebben 

nog het meeste oog voor de twee andere strijdende partijen. In De Telegraaf zijn in 1993 in 

vergelijking met de andere dagbladen weinig evaluerende uitspraken over het verloop van de 

oorlog te vinden.  
 

Tabel 3.8  Aantal evaluerende uitspraken over strijdende partijen in (hoofd-)redactionele commentaren en 
nieuwsanalyses van eigen redacteuren over het verloop van de oorlog, uitgesplitst naar dagblad 

Strijdende 
partij 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Totaal 

 N in %* N in %* N in 
%* 

N in %* N in 
%** 

Serven 28 54,9 15 60,0 22 55,0 8 57,1 73 56,2 
Moslims 18 35,3 4 16,0 10 25,0 5 35,7 37 28,5 
Kroaten 5 9,8 6 24,0 8 20,0 1 7,1 20 14,5 
Totaal 51 100,0 25 100,0 40 100 14 100,0 130 100,

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  

 

Ook hier geldt dat de richting van de evaluaties in alle gevallen negatief is, waarbij over de 

dagbladen als geheel genomen de verschillen in evaluatie van de strijdende partijen te 

verwaarlozen zijn (lopend van -.60 voor de Moslims tot -.63 voor de Serven). Tussen de 

dagbladen onderling zijn de verschillen in een enkel geval aanzienlijk groter. Trouw is het 

meest negatief over de Serven (-.80) en het minst negatief over de Kroaten (-.35). De 

Volkskrant is het meest negatief over het Kroatische leger (-.89) en het minst negatief over 

de Moslims (-.27). De Telegraaf oordeelt maximaal negatief over de Moslims (-1.00, aantal 

uitspraken vijf).  

 

3.5 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk hebben we de berichtgeving over het verloop van de oorlog ter plekke in 

kaart gebracht. Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 

• de strijd op het slagveld krijgt met name in het tweede en derde kwartaal van 1993 aandacht in 

de berichtgeving; 



 

 

59 

• in 1993 schrijven de onderzochte dagbladen vooral over de gewapende strijd tussen Moslims en 

Kroaten; in die berichtgeving worden de Moslims wat vaker dan de Kroaten vermeld als 

aanvallende partij;  

• de Moslims worden ook als aangevallen partij het meest frequent genoemd in de berichtgeving 

over het verloop van de oorlog; dat vloeit voort uit het feit dat – althans volgens de 

berichtgeving – de militaire acties van zowel de Kroaten als de Serviërs in (over)grote 

meerderheid gericht zijn tegen de Moslims;  

• in de berichtgeving over oorlogsgeweld gericht tegen de burgerbevolking figureren de Serviërs 

het meest frequent als aanvallende partij, de Moslims veruit het meest frequent als aangevallen 

partij;  

• evaluerende uitspraken over de strijdende partijen hebben in meerderheid betrekking op de 

Serviërs; zowel voor de Serviërs als voor de Kroaten en de Moslims geldt dat de richting van de 

evaluerende uitspraken (sterk) negatief is; 

• evaluerende uitspraken over de strijdende partijen van de dagbladen zelf hebben eveneens in 

meerderheid betrekking op de Serviërs; ook hier geldt voor alle strijdende partijen dat de 

richting van de evaluerende uitspraken (sterk) negatief is. 

 

4. Sleutelwoorden in de berichtgeving over het conflict in Joegoslavië 

 

4.1 Inleiding 

 

Een van de meest gestelde vragen ten aanzien van nieuws en nieuwsselectie is of en zo ja op 

welke wijze(n) in de berichtgeving geframed wordt. Daarmee wordt gedoeld op het door 

journalisten hanteren van frames in de berichtgeving. Frames zijn (vaak) niet-geëxpliciteerde 

interpretatiekaders die vertellen welke waarden in het geding zijn. Met een enkel begrip, 

sleutelwoord of beeld wordt een reeks van betekenissen opgeroepen, worden good guys en bad 

guys onderscheiden, daders en slachtoffers aangeduid, historische analogieën geactiveerd, 

oorzaak-gevolgrelaties gelegd en partijen verantwoordelijk gesteld voor (wan)daden. Elk thema 

in het nieuws kent in de uitwerking specifieke sleutelwoorden of beelden. De berichtgeving over 

grote sportevenementen kent nu eenmaal deels een ander jargon dan de berichtgeving over 

verkiezingscampagnes. Maar voor beide thema’s geldt dat er in de berichtgeving volop geframed 

kan worden. Ofwel het verhaal kan op verschillende manieren worden verteld.  
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In het onderzoek naar de berichtgeving over het conflict in en rond Joegoslavië gebruiken we een 

specifiek soort sleutelwoorden, terug te voeren op een interpretatiekader dat we kortweg 

aanduiden als ‘Tweede Wereldoorlog’. Bij de analyse van de berichtgeving over de 

gebeurtenissen op het slagveld zelf, gaan we na of en in welke mate een aantal emotioneel 

geladen uitdrukkingen die sterke associaties met de Tweede Wereldoorlog oproepen, worden 

gebruikt. We hebben gewerkt met een open lijst van mogelijk voorkomende sleutelwoorden. Op 

die lijst stonden termen als verkrachtingen, etnische zuiveringen, genocide, massamoorden, 

(concentratie)kampen, volkerenmoord, deportatie, oorlogsmisdaden en ‘overige wreedheden’. 

Termen kortom die (groten)deels refereren aan wat hier te lande en in grote delen van Europa in 

de Tweede Wereldoorlog is voorgevallen. Voor die open aanpak is gekozen om zo veel mogelijk 

en zo specifiek mogelijk het gebruik van sleutelwoorden te kunnen opsporen.  

 

Sleutelwoorden kunnen voorkomen in uitspraken waarin een relatie wordt gelegd met een van de 

strijdende partijen en in uitspraken waarin die relatie niet wordt gelegd. In het tweede type 

uitspraken is geen sprake van een actor die verantwoordelijk wordt gehouden voor de daden 

zoals belichaamd in de sleutelwoorden. Het gaat om mededelingen in de trant van ‘Etnische 

zuiveringen aan de orde van de dag’, ‘Geen bewijs voor massale verkrachtingen’ en ‘EG: 

oorlogsmisdaden in Bosnië’. In het eerste type uitspraak wordt een interne actor (Serven, 

Kroaten, Moslims, overige) expliciet gekoppeld aan een sleutelwoord: ‘Serven richten kampen 

in’ en ’Kroaten beschuldigd van massamoord’ zijn voorbeelden van dit type zinnen. 

 

We beginnen met een algemeen overzicht: hoe vaak komen welke sleutelwoorden in welke 

periode in welke krant voor? Daarna gaan we in op de sleutelwoorden die voorkomen in 

uitspraken van het mededelende type. We sluiten af met een analyse van de uitspraken waarin 

sleutelwoorden en interne actoren (strijdende partijen) aan elkaar worden gekoppeld.  
 

4.2 Sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië in 1993 

 

In totaal zijn in de berichtgeving over Joegoslavië in 1993 2650 sleutelwoorden geïdentificeerd. 

‘Etnische zuiveringen’ komt verreweg het meest voor, gevolgd door ‘oorlogsmisdaden’ en 

‘massamoorden/massagraven’. In de berichtgeving van de Volkskrant is het meest sprake van 

sleutelwoorden, in de berichtgeving van De Telegraaf het minst. Dat spoort met het algemene 

beeld: de Volkskrant wijdt aanzienlijk meer artikelen aan het conflict in Joegoslavië dan De 
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Telegraaf: (1043 respectievelijk 659). In absolute zin zijn de verschillen tussen de dagbladen 

groot (zie tabel 4.1). 
 

Kijken we naar de verhoudingen waarin de verschillende sleutelwoorden in de dagbladen 

voorkomen, dan zijn de verschillen tamelijk klein. ‘Etnische zuiveringen’ wordt in alle kranten 

absoluut en relatief het meest genoemd, de grootste verschillen in percentages zijn ook te 

constateren bij dit sleutelwoord: NRC Handelsblad/ De Telegraaf (37,0 respectievelijk 23,9 

procent), de Volkskrant/De Telegraaf (32,8 respectievelijk 23,9 procent) en NRC Handelsblad/ 

Trouw (37,0 respectievelijk 28,4 procent). Alle andere verschillen in percentages liggen tussen 0 

en 6,1 procent.     
Tabel 4.1 Totaal aantal sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië in 1993, uitgesplitst naar dagblad 

 de 
Volkskrant 

NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

Gebruikt 
sleutelwoord 

N In % N In % N In % N In % N In % 

Etnische zuiveringen 31
6 

32,3 311 36,0 142 28,3 73 23,7 842 31,8 

Oorlogsmisdaden 17
1 

17,5 155 18,0 88 17,5 43 14,0 457 17,2 

Verkrachtingen 10
9 

11,2 78 9,0 64 12,7 47 15,3 298 11,2 

Genocide 86 8,8 54 6,3 53 10,6 24 7,8 217 8,2 
Massamoorden/ 
  massagraven 

11
1 

11,4 119 13,8 81 16,1 54 17,5 365 13,8 

(Concentratie) 
kampen 

69 7,1 60 7,0 22 4,4 26 8,4 177 6,7 

Overige wreedheden 11
5 

11,8 86 10,0 52 10,4 41 13,3 294 11,1 

Totaal 97
7 

100,0 863 100,0 502 100,0 308 100,0 2650 100,0 

*    in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per dagblad 
**  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden in dagbladen als geheel 

 

Sleutelwoorden treffen we gedurende het hele jaar 1993 in de berichtgeving aan. Het is goed te 

bedenken dat sommige sleutelwoorden al in eerdere fases van het conflict zijn gehanteerd, al 

weten we niet welke sleutelwoorden in welke mate zijn gebruikt. Zo verschijnen al in augustus 

1992 de eerste berichten over verkrachtingen op grote schaal, komt in diezelfde periode in 

internationale media de discussie over etnische zuiveringen op gang en ontstaat eveneens in die 

maand grote beroering naar aanleiding van de foto’s en filmbeelden van uitgemergelde 

gevangenen achter het prikkeldraad van kamp Omarska (Ruigrok, 2000, p. 56). Kortom, een 

aantal sleutelwoorden zijn begin 1993 al min of meer gangbare begrippen geworden in de 

berichtgeving over het conflict in Joegoslavië. We analyseren de berichtgeving om eerder 
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genoemde redenen weliswaar vanaf 1 januari 1993, maar het conflict in Joegoslavië, en daarmee 

ook de berichtgeving over dat conflict, kent dan al een geschiedenis van meer dan twee jaar. Een 

van de complicaties is dat sommige sleutelwoorden al met enige tot grote regelmaat gekoppeld 

zijn aan een van de strijdende partijen. In een onderzoek naar de berichtgeving over het conflict 

in Joegoslavië in vier internationale kranten in 1992, worden Serven bijvoorbeeld l 

verantwoordelijk gehouden voor het overgrote deel van de etnische zuiveringen (Ruigrok, 2000, 

p. 103).  

 

In 1993 loopt het beeld per kwartaal nogal uiteen: in het eerste halfjaar bevat de berichtgeving 

aanzienlijk meer sleutelwoorden dan in het tweede halfjaar en bovendien schommelen de 

verhoudingen tussen de verschillende sleutelwoorden behoorlijk. In het eerste kwartaal 

bijvoorbeeld wordt ‘verkrachtingen’ (relatief) vaak genoemd, in de rest van het jaar komt het 

nauwelijks meer voor in de berichtgeving (zie tabel 4.2). 

  
Tabel 4.2 Totaal aantal sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst naar kwartaal  

 Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 

Gebruikt sleutelwoord     N  in 
%* 

   N in %*     N in 
%* 

    N in 
%* 

   N in 
%** 

Etnische zuiveringen 267 25,2 353 45,3 179 37,8 43 12,7 842 31,8 
Oorlogsmisdaden 249 23,5 76 9,8 49 10,4 83 24,5 457 17,2 
Verkrachtingen 232 21,9 32 4,1 8 1,7 26 7,7 298 11,2 
Genocide 25 2,4 106 13,6 70 14,8 16 4,7 217 8,2 
Massamoorden/ 
  massagraven 

126 11,9 86 11,0 51 10,8 102 30,1 365 13,8 

(Concentratie)kampen 54 5,2 33 4,2 72 15,2 17 5,0 176 6,7 
Overige wreedheden 105 9,9 93 11,9 44 9,3 52 15,3 294 11,1 
Totaal 1058 100,0 779 100,0 473 100,0 339 100,0 265

0 
100,0 

*   in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per kwartaal 
**  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden over heel 1993 

  

Over het totaal aantal sleutelwoorden gerekend is het patroon duidelijk: in de loop van het jaar 

bevat de berichtgeving steeds minder sleutelwoorden. Bij gebrek aan extra mediadata (gegevens 

over de feitelijke gebeurtenissen in heel 1993) is niet uit te maken of er sprake is van (1) 

daadwerkelijk minder (omvangrijke) etnische zuiveringen, oorlogsmisdaden enzovoort, dan wel 

van (2) afnemende aandacht van media voor dergelijke gebeurtenissen bij gelijkblijvende 

frequentie en schaal van de wandaden besloten liggend in de sleutelwoorden.   

 

Veruit het meest genoemde sleutelwoord is ‘etnische zuiveringen’ (842 maal genoemd, ruim 30 
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procent van totaal aantal sleutelwoorden). ‘Oorlogsmisdaden’ en ‘massamoorden’ blijven daar 

met 457 (bijna 18 procent) respectievelijk 365 (14 procent) al ver bij achter. Tabel 4.3 geeft een 

overzicht van de drie meest genoemde sleutelwoorden per kwartaal. ‘Etnische zuiveringen’ is het 

enige sleutelwoord dat in steeds in het rijtje voorkomt.  

 
 
 
Tabel 4.3 De drie meest genoemde sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië per kwartaal  

Kwartaal Meest genoemde 
sleutelwoord 

Meest genoemde sleutelwoord Meest genoemde 
sleutelwoord 

Eerste Etnische zuiveringen  25,2* Oorlogsmisdaden   23,5 Verkrachtingen            21,9 
Tweede Etnische zuiveringen   45,3 Genocide               13,6  Massamoorden            11,0 
Derde Etnische zuiveringen   37,8 Kampen                15,2  Genocide                     14,8    
Vierde Massamoorden            30,1 Oorlogsmisdaden   24,5 Etnische zuiveringen   12,7  

*  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per kwartaal 

 

Opmerkelijk is het patroon voor het sleutelwoord ‘verkrachtingen’. Over heel 1993 wordt dat 

sleutelwoord 298 keer gebruikt in de berichtgeving, waarvan 232 keer (bijna 80 procent) in het 

eerste kwartaal. Bij geen van de andere sleutelwoorden is sprake van een zo sterke concentratie 

in enig kwartaal. In de paragraaf over sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren komen we 

op dit punt terug. 

 

Sleutelwoorden zijn naar hun aard direct gerelateerd aan berichtgeving over wat zich op en rond 

het gevechtstoneel afspeelt. Dat toneel is in 1993 niet bepaald overzichtelijk, zoals we in het 

vorige hoofdstuk zagen: er zijn veel en voortdurend wisselende locaties waar telkens andere 

partijen met elkaar in gevecht raken. Kroaten versus Serven in Krajina, Kroaten versus Moslims 

in Centraal-Bosnië (Mostar), Serven versus Moslims in Noord-Bosnië en vooral rond Sarajevo, 

Kroaten en Serven samen versus Moslims in bijvoorbeeld Brcko en (Bosnische) Serven versus 

Kroaten samen met Moslims in Banja Luka. Voeg daarbij dat Moslims, Kroaten en Serven af en 

toe ook onderling slaags raken, en de verwarring is compleet.  

 

In de berichtgeving wordt maar in een beperkt aantal gevallen een precieze locatie aangegeven. 

Meestal gaat het om algemene aanduidingen als Centraal-Bosnië en Oost-Bosnië. De 

berichtgeving bevat in totaal 2641 uitspraken over oorlogshandelingen tussen met name 

genoemde interne actoren (wie vecht met wie). In de uitspraken met sleutelwoorden is veel vaker 

onduidelijk welke locatie precies in het geding is dan in de uitspraken over onderlinge 

oorlogshandelingen (zie tabel 4.4). 
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Tabel 4.4 Sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren en oorlogshandelingen gekoppeld aan interne actoren, 

uitgesplitst naar kwartaal en naar wel of geen specifieke plaatsaanduiding 

Periode Sleutelwoorden Oorlogshandelingen 
 N NL* In % ** N NL* In %** 
Eerste kwartaal 568     80     14,1    459    165     36,0 
Tweede kwartaal 404    118     29,2    889    442     49,7 
Derde kwartaal 244     80     32,8    788    456     59,0 
Vierde kwartaal 204     83     40,7    505    323     64,3 

Totaal 1420    361     25,4   2641   1386     52,9 
*   aantal uitspraken waarin plaats van handeling wordt vermeld in termen van dorp of stad  
**  NL in percentages van N 

  

De berichtgeving over oorlogshandelingen is beduidend specifieker dan die waarin 

sleutelwoorden aan interne actoren worden gekoppeld: uitspraken over ‘wie vecht met wie’ gaan 

in de helft van de gevallen gepaard met een plaatsaanduiding, voor uitspraken waarin interne 

actoren gekoppeld worden aan sleutelwoorden geldt dat maar in een kwart van de gevallen. 

Zowel voor ‘sleutelwoorden’ als voor ‘oorlogshandelingen’ geldt dat de uitspraken in de loop 

van het jaar aanzienlijk vaker worden voorzien van een plaatsaanduiding.  

 

Wellicht opmerkelijker dan dit verschil, is het beeld in het eerste kwartaal: de berichtgeving 

bevat meer ‘sleutelwoorden’ dan ‘oorlogshandelingen’. Kortom, over de gebeurtenissen ter 

plekke wordt vaker in termen van sleutelwoorden dan in termen van ‘wie vecht tegen wie’, 

bericht. In de rest van het jaar is dat precies omgekeerd: afgaand op de berichtgeving wordt er 

aanzienlijk vaker onderling gevochten dan dat er sprake is van de wandaden belichaamd in de 

sleutelwoorden.  

 

Het verloop in het aantal sleutelwoorden per kwartaal volgt in alle dagbladen hetzelfde patroon: 

van relatief veel in het eerste naar relatief weinig in het laatste kwartaal. Los van het verschil in 

absolute aantallen, gebruiken De Telegraaf en de Volkskrant in het eerste kwartaal 

verhoudingsgewijs veel sleutelwoorden, daarna neemt het snel af. In Trouw en NRC Handelsblad 

is het verval wat minder groot.  
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Tabel 4.5 Totaal aantal sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst naar kwartaal  

  en dagblad  
 Eerste 

kwartaal 
Tweede 

kwartaal 
Derde 

kwartaal 
Vierde 

kwartaal 
Totaal 

Dagblad     N In %*     
N 

In %*    N In 
%* 

   N In %*   N  in 
%* 

de Volkskrant 408 42,3 30
3 

31,4 131 13,6 122 12,7 964 100,0 

NRC Handelsblad 301 35,8 24
6 

29,3 194 23,1 100 11,9 841 100,0 

Trouw 176 35,2 16
4 

32,8 88 17,6 72 14,4 500 100,0 

De Telegraaf 138 45,2 64 21,0 58 19,0 45 14,8 305 100,0 
*    in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per kwartaal 
**  in percentages van totaal aantal uitspraken over sleutelwoorden 

 

4.3 Gebruik van sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor 

 

Sleutelwoorden worden lang niet altijd expliciet gekoppeld aan een of meerdere strijdende 

partijen. Integendeel: van de 2650 sleutelwoorden komen er 1230 (ruim 45 procent) voor in 

uitspraken zonder koppeling aan een interne actor. Dergelijke uitspraken maken wel duidelijk dat 

er vreselijke dingen gebeuren (in Bosnië), niet wie daarvan het slachtoffer worden respectievelijk 

wie daarvoor verantwoordelijk gehouden worden. De 1190 uitspraken met sleutelwoorden niet 

gekoppeld aan een van de strijdende partijen, vallen in drie categorieën uiteen: 

 

• 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-gevolgrelatie wordt gelegd met een sleutelwoord in de positie van 

oorzaak of gevolg’ prototype van een dergelijke uitspraak is ‘Geen oorlog zonder verkrachtingen’; 

• werkelijkheidsuitspraken 

• uitspraken waarin een toename/afname wordt gemeld met een sleutelwoord in de positie van 

onderwerp; prototype van een dergelijke uitspraak is ‘Steeds meer massagraven in Bosnië’. 

 

De berichtgeving in de Volkskrant bevat het grootste, die in De Telegraaf het kleinste aantal van 

dit soort uitspraken met sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor (zie tabel 4.6).  
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Tabel 4.6 Gebruik van sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor, uitgesplitst naar dagblad 

 de 
Volkskrant 

NRC 
Handelsblad 

Trouw De 
Telegraaf 

Totaal 

Sleutelwoord N In %* N In % N In % N In % N In % 
**  

Etnische zuivering 16
5 

35,7 159 38,1 79 35,9 40 30,5 443 36,0 

Oorlogsmisdaden 11
7 

25,4 95 22,8 54 24,5 32 24,6 298 24,2 

Verkrachtingen 43 9,1 31 7,4 25 11,4 18 13,7 117 9,5 
Genocide 61 13,2 32 7,7 29 13,2 11 8,4 133 10,8 
Massamoorden/-graven 28 6,1 47 11,3 23 10,5 17 13,0 115 9,3 
Kampen 30 6,5 30 7,2 4 1,8 4 3,1 67 5,4 
Overige wreedheden 18 3,9 23 5,5 6 2,7 9 6,9 57 4,6 
Totaal aantal 
  sleutelwoorden 

 
46

2 

 
100,0 

 
417 

 
100,0 

 
22

0 

 
100,0 

 
13

1 

 
100,0 

 
1230 

 
 

In % **   37,6  33,9  17,9  10,7  100,0 
*   in percentages van totaal aantal sleutelwoorden per krant 
**  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden  

 

In absolute termen zijn de verschillen tussen de dagbladen tamelijk groot: de Volkskrant heeft 

ruim drie en een half keer zo veel sleutelwoorden als De Telegraaf. Kijken we naar de 

verhoudingen in het gebruik van de verschillende sleutelwoorden niet gekoppeld aan een 

strijdende partij in de vier onderzochte dagbladen, dan zien we dat de verschillen over het 

algemeen klein zijn. De drie grootste verschillen zijn achtereenvolgens NRC Handelsblad versus 

De Telegraaf in het gebruik van het sleutelwoord ‘etnische zuiveringen’ (38,1 om 30,5 procent), 

De Telegraaf versus de Volkskrant ten aanzien van ‘massamoorden (13,0 om 6,1 procent) en De 

Telegraaf versus NRC Handelsblad bij ‘verkrachtingen (13,7 om 7,4 procent). Anders gezegd: 

verhoudingsgewijs gebruiken alle dagbladen ongeveer even vaak de verschillende 

sleutelwoorden.  

 

De verdeling over de vier kwartalen volgt hetzelfde patroon als geschetst in tabel 4.2: relatief 

veel in het eerste en tweede kwartaal en weinig in het derde en vierde kwartaal. De verhoudingen 

tussen de verschillende sleutelwoorden (zie tabel 4.7) zijn vrijwel gelijk aan die geschetst in tabel 

4.2. 

 
Tabel 4.7 Gebruik van sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor, uitgesplitst naar kwartaal 

 Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 
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Sleutelwoord N In %* N In 
%* 

N In %* N In %* N In 
%** 

Etnische zuivering 14
1 

28,7 200 53,3 82 35,8 20 14,8 443 36,0 

Oorlogsmisdaden 16
8 

34,2 45 12,0 38 16,6 47 34,8 298 24,2 

Verkrachtingen 90 18,3 16 4,3 3 1,3 8 5,9 117 9,5 
Genocide 13 2,6 64 17,1 44 19,2 12 8,9 133 10,8 
Massamoorden/ 
  -graven 

30 6,1 28 7,5 23 10,0 34 25,2 115 9,3 

Kampen 24 4,9 8 2,1 29 12,7 7 5,2 68 5,4 
Overige wreedheden 25 5,1 14 3,7 10 4,4 7 5,2 56 4,6 
Totaal 49

1 
100,0 375 100,

0 
229 100,0 135 100,0 1230  

In % ** 39,
9 

 30,4  18,6  11,0  100,0  

*  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden niet gekoppeld aan interne actor per kwartaal  
** in percentages van totaal aantal sleutelwoorden niet gekoppeld aan een interne actor 

 

4.4 Gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan een interne actor 

 

Ruim 1400 sleutelwoorden worden in de berichtgeving direct gekoppeld aan een van de 

strijdende partijen. Zo’n partij wordt in dat geval in de berichtgeving voorgesteld als issue-

owner. In gewoon Nederlands: de desbetreffende partij wordt direct in verband gebracht met het 

thema dat besloten ligt in de verschillende sleutelwoorden. Tabel 4.8 geeft een overzicht van hoe 

vaak welke sleutelwoorden in de berichtgeving gekoppeld zijn aan welke strijdende partij. 

Anders gezegd: wie worden in de berichtgeving verantwoordelijk gehouden voor etnische 

zuiveringen, verkrachtingen, genocide en andere wan- en gruweldaden? Die vraag is van groot 

belang met het oog op de publieke opinie: wie in en door media in overwegende mate 

verantwoordelijk wordt gehouden voor etnische zuiveringen, deportaties, verkrachtingen 

enzovoort, zal immers door het publiek van die media al snel als de bad guy worden beschouwd 

die het verdient – waar mogelijk – te worden afgestraft.  

 

De categorie ‘overige partijen’ in tabel 4.8 heeft betrekking op uitspraken waarin ‘Joegoslaven’, 

‘alle partijen’, of andere actoren niet behorend tot de genoemde bevolkingsgroepen, 

verantwoordelijk worden gehouden voor de oorlogshandelingen die besloten liggen in de 

sleutelwoorden.  

 
Tabel 4.8 Gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren in de berichtgeving over  

  Joegoslavië in 1993 
 Serven Moslims Kroaten Overige 

partijen 
Totaal 
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Sleutelwoord    
N 

In 
%* 

   
N 

In %*   
N 

In 
%* 

   N In %*    N In % 

Etnische zuivering 21
4 

53,6 44 11,0 13
3 

33,3 8 2,0 399 100,0 

Oorlogsmisdaden 86 54,1 21 13,2 38 23,9 14 8,8 159 100,0 
Verkrachtingen 11

9 
65,7 10 5,5 27 14,9 25 13,8 181 100,0 

Genocide 35 41,7 13 15,5 27 32,1 9 10,7 84 100,0 
Massamoorden/ 
  -graven 

11
0 

44,0 47 18,8 81 32,4 12 4,8 250 100,0 

Deportatie 44 40,4 10 9,2 53 48,6 2 1,8 399 100,0 
Overige wreedheden 11

2 
47,1 42 17,6 71 29,8 13 5,5 238 100,0 

Totaal 72
0 

50,7 18
7 

13,2 43
0 

30,3 83 5,8 1420 100,0 

* in percentages van totaal aantal keren dat etnische zuiveringen worden toegeschreven aan een interne actor        
 

Over een heel jaar gerekend komt iets meer dan de helft van de wandaden (50,7 procent) op 

naam van de Serven. De Kroaten (30,3 procent), Moslims (13,2 procent) en overige partijen (5,8 

procent) zijn volgens de berichtgeving verantwoordelijk voor de rest (zie tabel 4.8). Wat de 

Serven betreft: aanduidingen als ‘Servische soldaten’ en ‘Bosnische Serven’ worden zeker in de 

periode voorafgaand aan de verwijdering tussen Milošević en Karadzić (half mei 1993) door 

elkaar heen gebruikt.  

 

Afgaande op deze gegevens komen de Serven komen dus zeker niet als enige in aanmerking voor 

de rol van bad guy. Toch is de publieke opinie in Nederland regelmatig als extreem anti-Servisch 

getypeerd (Honig en Both, 1996). De cijfers over ‘sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren’ 

roepen twee vragen op. In de eerste plaats de vraag of een plausibele verklaring te geven is voor 

het verschil tussen openbare en geopenbaarde mening, in dit geval tussen een sterk anti-

Servische stemming enerzijds en een veel minder uitgesproken zwart-wit beeld in de onderzochte 

media. In de tweede plaats de vraag in hoeverre het beeld zoals dat naar voren komt uit de 

mediaberichtgeving overeenkomt met wat zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. De laatste vraag 

– hoe interessant en belangwekkend ook – vormt niet de kern van dit onderzoek. Wij beperken 

ons tot de analyse van de berichtgeving in een aantal media.     

 

Nadere analyse levert een mogelijke verklaring voor de anti-Servische stemming. Uit de 

literatuur is bekend dat als een beeld eenmaal geworteld is in het hoofd van mensen, zo’n 

dominant geworden beeld nauwelijks nog te veranderen is, wat er ook gebeurt. Sterker nog: in 

een Zweeds onderzoek is gebleken dat een dominant geworden beeld ook met terugwerkende 

kracht tot een herinterpretatie van historische gebeurtenissen kan leiden. De inwoners van het 
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Zweedse Umee schreven een door Kroaten in het najaar van 1993 bedreven massamoord in het 

dorp Stupni Do een jaar na dato algemeen toe aan de Serven (Findahl, 1998).  

 

Tegen die achtergrond passen twee kanttekeningen bij de gegevens uit tabel 4.8 in relatie tot een 

sterk anti-Servische stemming in de publieke opinie. In de eerste plaats – we wezen er al eerder 

op – moet worden bedacht dat begin 1993 de oorlog in voormalig Joegoslavië al geruime tijd 

woedt. Er zijn voldoende aanwijzingen voor de stelling dat in de voorliggende jaren Servië meer 

dan Kroatië en Bosnië verantwoordelijk is gesteld voor het uitbreken van de oorlog. Dat kan 

ertoe geleid hebben dat het dominante beeld begin 1993 al stevig geworteld was. In de tweede 

plaats is er een opmerkelijk verschil te constateren in het toeschrijven van etnische zuiveringen, 

verkrachtingen, genocide enzovoort, aan de drie strijdende partijen door de tijd heen. In het 

eerste kwartaal van 1993 zijn het vooral de Serven die zich er volgens de vier onderzochte 

dagbladen aan schuldig maken: ruim driekwart (76,4 procent) wordt aan hen toegeschreven, de 

Kroaten (7,6 procent), Moslims (8,5 procent) en overige partijen (7,5 procent) blijven daar ver bij 

achter. In de rest van het jaar is het beeld totaal anders. In het tweede kwartaal is het verschil 

tussen Serven en Kroaten al aanzienlijk geslonken, in het derde en vierde kwartaal zijn het vooral 

de Kroaten die verantwoordelijk worden gehouden voor allerlei wan- en gruweldaden (zie tabel 

4.9). Vanuit het perspectief van de Serven was het kwaad toen al geschied, de rol van bad guy 

was hen reeds toebedeeld.  

 

Uit tabel 4.9 valt af te leiden dat in de loop van 1993 het aantal zinnen waarin 

sleutelwoorden en strijdende partijen worden gekoppeld, sterk afneemt. Daaruit kan niet 

zonder meer worden geconcludeerd dat in de loop van de tijd de strijdende partijen elkaar 

steeds minder van etnische zuiveringen, massamoorden, verkrachtingen enzovoort, 

beschuldigd hebben of dat deze voorvallen zich steeds minder voorgedaan hebben. Het is 

evengoed mogelijk dat de media na verloop van tijd minder aandacht aan dit soort 

gebeurtenissen zijn gaan besteden. Opnieuw: bij gebrek aan extra mediagegevens (frequentie 

en omvang van etnische zuiveringen enz.), is het niet mogelijk op dit punt verdergaande 

uitspraken te doen.  
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Tabel 4.9 Interne actoren en sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië, uitgesplitst per  

  kwartaal  
Frequentie koppeling  
strijdende partijen/  
sleutelwoorden  

Serven Moslims Kroaten Overige 
partijen 

Totaal 

Periode N In %* N In %* N In %* N In %* N 
Eerste kwartaal 435 76,6 48 8,5 43 7,6 42 7,4 568 
Tweede kwartaal 173 42,8 77 19,1 131 32,4 23 5,7 404 
Derde kwartaal 48 19,7 39 16,0 149 61,1 8 3,3 244 
Vierde kwartaal 64 31,4 23 11,3 107 52,5 10 4,9 204 
Totaal 720 50,7 187 13,2 430 30,3 83 5,8 1420 

* in percentages van totaal aantal keren dat etnische zuiveringen worden toegeschreven aan een interne actor 

 

Veruit het meest genoemde sleutelwoord in relatie met een interne actor is ‘etnische 

zuiveringen’ (399, ruim 28 procent van totaal aantal sleutelwoorden gekoppeld aan een 

interne actor). ‘Massamoorden/-graven’ en ‘verkrachtingen’ blijven daar met 250 en 181 

(ruim 17 procent respectievelijk ruim 12 procent) ver bij achter. Nog sterker dan in tabel 4.2 

zien we hier dat ‘verkrachtingen’ vooral in het eerste kwartaal vaak in de berichtgeving 

wordt genoemd en de rest van het jaar slechts af en toe.  

 
Tabel 4.10 Sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren, uitgesplitst naar kwartaal 

           Periode Eerste 
kwartaal  

Tweede 
kwartaal  

Derde 
kwartaal  

Vierde 
kwartaal  

Totaal 

Sleutelwoord   N  In %*   N In % *   N  In %*   N In %*    N  In % 
* 

Etnische zuivering 126 22,2 153 37,9 97 39,8 23 11,3 399 28,1 
Oorlogsmisdaden 81 14,3 31 7,7 11 4,5 36 17,6 159 11,2 
Verkrachtingen 142 25,0 16 4,0 5 2,0 18 8,8 181 12,7 
Genocide 12 2,1 42 10,4 26 10,7 4 2,0 84 5,9 
Massamoorden/ 
  -graven 

96 16,9 58 14,4 28 11,5 68 33,3 250 17,6 

Deportatie 31 5,5 25 6,2 43 17,6 10 4,9 109 7,7 
Overige wreedheden 80 14,1 79 19,6 34 13,9 45 22,1 238 16,7 
Totaal 568 100,0 404 100,0 244 100,0 204 100,0 1420 100,0 

*  in percentages van het totaal aantal sleutelwoord in desbetreffend kwartaal 

 

‘Etnische zuiveringen’ is ook als de sleutelwoorden in de berichtgeving expliciet gekoppeld 

worden aan één van de strijdend partijen, veruit het meest voorkomende sleutelwoord.  
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Tabel 4.11 De drie meest frequent aan interne actoren gekoppelde sleutelwoorden, uitgesplitst naar kwartaal  

Kwartaal Meest genoemde sleutelwoord Tweede sleutelwoord Derde sleutelwoord 
Eerste Verkrachtingen 25,0*  Etnische zuiveringen 22,2 Massamoorden 16,9 
Tweede Etnische zuiveringen  37,9 Massamoorden   14,4 Genocide  10,4 
Derde Etnische zuiveringen  39,8 Kampen 7,7 Massamoorden  11,5 
Vierde Massamoorden  33,3 Oorlogsmisdaden 7,6 Etnische zuiveringen  11,3 

* in percentages van aantal aan interne actoren gekoppelde sleutelwoorden per kwartaal 

 
Tussen de vier onderzochte kranten bestaan kwantitatief en kwalitatief grote verschillen in 

het gebruik van sleutelwoorden gekoppeld aan een van de strijdende partijen: 

 

• het aantal sleutelwoorden gekoppeld aan een strijdende partij varieert van 177 tot 515  

• de ene krant koppelt vooral de Serviërs aan de sleutelwoorden, de andere brengt de Serviërs en 

de Kroaten bijna in gelijke mate in verband met deze termen (zie tabel 4.12). 

 
Tabel 4.12 Strijdende partijen en gebruik van sleutelwoorden, uitgesplitst naar dagblad 

Dagblad Sleutelwoorden Serven (in %) Kroaten (in%) Moslims (in %) Overige (in %) 
De Volkskrant 515 55,9 26,2 12,8 5,0 
NRC Handelsblad 446 49,8 29,1 13,0 8,1 
Trouw 282 44,3 38,7 13,8 3,2 
De Telegraaf 177 48,0 31,6 13,6 6,8 

* in percentages van totaal aantal sleutelwoorden voor desbetreffende krant  

 

Op beide punten is de positie van de Volkskrant opmerkelijk: deze krant gebruikt 

(aanzienlijk) vaker dan de overige kranten sleutelwoorden gekoppeld aan interne actoren en 

brengt Serven vaker dan de andere dagbladen in verband met de sleutelwoorden. Met andere 

woorden: in de berichtgeving van de Volkskrant zijn de Serven (55,7 procent), veel meer dan 

de Kroaten (26,2 procent), laat staan de Moslims (12,8), de partij die etnische zuiveringen, 

verkrachtingen, massamoorden enzovoort, op hun naam schrijven. In de berichtgeving van 

Trouw is het verschil tussen Serven (44,3 procent) en Kroaten (38,7 procent) bijna 

weggevallen. De kranten verschillen nauwelijks wat betreft de Moslims: het maximale 

verschil (de Volkskrant versus Trouw) is niet groter dan 1,0  procent. In de berichtgeving 

worden Moslims slechts af en toe verantwoordelijk gehouden voor de wandaden belichaamd 

in sleutelwoorden.   

 

Het algemene beeld (tabel 4.12) kan worden samengevat in ‘Serven worden vaker 

verantwoordelijk gehouden voor de wandaden die besloten liggen in de sleutelwoorden dan 
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Kroaten, dit geldt het sterkst voor de Volkskrant, het minst sterk voor Trouw’.  

 

4.4.1 Het sleutelwoord ‘verkrachtingen’ nader bekeken 

In de Volkskrant wordt op 4 januari 1993 voor het eerst melding gemaakt van massale 

verkrachtingen van Moslim-vrouwen door Servische soldaten. Bron is een CDU-lid van de 

Duitse Bondsdag, Stefan Schwarz. Deze parlementariër beweert verder dat Servische artsen 

in Servische concentratiekampen medische proeven op Moslim-vrouwen uitvoeren. Hij 

verklaart over getuigenverklaringen te beschikken waaruit blijkt ‘dat Servische artsen zelfs 

embryo’s van honden bij vrouwen hebben ingebracht’ (Beusekamp, 4 januari 1993 en 14 

januari 1993). 

In de loop van januari brengen onderzoekscommissies van de VN,  de EG en Amnesty 

International rapporten over schendingen van mensenrechten, waaronder systematische 

verkrachtingen, naar buiten. De rode draad in de berichtgeving over die rapporten is dat 

weliswaar alle partijen zich schuldig maken aan verkrachtingen, maar dat het toch vooral de 

Serven zijn die op grote schaal verkrachting hebben toegepast en dat met name Moslim-

vrouwen het slachtoffer daarvan zijn geworden. Bij geen enkel sleutelwoord is het verschil 

tussen de mate waarin het gekoppeld wordt aan de Serven respectievelijk de Kroaten zo 

groot als bij ‘verkrachtingen’ (zie tabel 4.13). 
  

 

Tabel 4.13 Sleutelwoorden Serven en Kroaten in de onderzochte dagbladen 

 de Volkskrant NRC Handelsblad      Trouw De Telegraaf 
Sleutelwoorden   N  S *  K 

* 
  N   S *  K *    N   S 

* 
 K 
*     

  N   S 
* 

 K 
* 

Etnische zuiveringen 15
1 

 2,3 25,
8 

152 48,7 37,5  63 46,
0 

41,
3 

 
33 

51,
3 

33,
3 

Oorlogsmisdaden  54 61,
1 

16,
7 

 60 53,3  
23,3 

 34  50,
0 

32,
4 

 
11 

36,
4  

36,
4 

Verkrachtingen  66 71,
2 

15,
2 

 47 61,7   8,5  39 53,
8 

25,
6    

 
29 

75,
9 

10,
3 

Genocide  25 44,
0 

28,
0 

 22 40,9  
31,8 

 24 50,
0 

45,
8 

 
13 

23,
1 

15,
4 

Massamoorden  85 50,
6 

27,
7 

 72 37,5  
34,7 

 58 34,
5 

37,
9 

 
37 

56,
8 

29,
7 

Kampen  39 46,
2 

48,
7 

 30 43,3  
30,0 

 18 44,
4 

55,
6 

 
22 

22,
7 

68,
2 

Overige wreedheden  97 44,
3 

28,
9 

 63 60,3  
22,2 

 46 39,
1 

41,
3 

 
32 

40,
6 

31,
3 

Totaal 51
5 

55,
9 

26,
2 

446 49,8  
29,1 

28
2 

44,
3 

38,
7 

17
7 

48,
0 

31,
6 

* percentage sleutelwoorden gekoppeld aan Serven respectievelijk Kroaten, percentage basis N  
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In alle kranten is het verschil tussen het aan Serven respectievelijk Kroaten gekoppelde 

percentage sleutelwoorden, verreweg het grootst voor het sleutelwoord ‘verkrachtingen’. 

In de Volkskrant is het verschil tussen Serven en Kroaten voor ‘verkrachtingen’ 56 procent, 

het gemiddelde van de verschillen voor de overige sleutelwoorden komt op 21,1 procent (er 

is steeds gerekend met het percentage gekoppeld aan Serven minus het percentage gekoppeld 

aan Kroaten) Voor het sleutelwoord ‘kampen’ geldt dat het vaker aan Kroaten dan aan 

Serven wordt gekoppeld. Over alle sleutelwoorden gerekend, is het verschil tussen Serven en 

Kroaten in de Volkskrant het grootst (55,9 om 26,2 procent). 

 

In NRC Handelsblad is het verschil tussen Serven en Kroaten voor ‘verkrachtingen’ 53,2 

procent, het gemiddelde van de verschillen voor de overige sleutelwoorden komt op 17,4 

procent. In de berichtgeving van NRC Handelsblad worden opmerkelijk vaak (25,5 procent) 

alle partijen verantwoordelijk gehouden voor verkrachtingen. 

 

In Trouw is het verschil tussen Serven en Kroaten voor ‘verkrachtingen’ 28,2 procent, het 

gemiddelde van de verschillen voor de overige sleutelwoorden komt op 1,8 procent (er is 

steeds gerekend met het percentage gekoppeld aan Serven minus het percentage gekoppeld 

aan Kroaten). Dit kleine verschil vloeit voort uit het gegeven dat in de berichtgeving van 

deze krant drie sleutelwoorden (etnische zuiveringen, oorlogsmisdaden en genocide) (iets) 

vaker aan Serven dan aan Kroaten gekoppeld worden, terwijl voor drie andere 

sleutelwoorden (massamoorden, kampen en overige wreedheden) precies het omgekeerde 

geldt. In geen krant is het verschil tussen het percentage sleutelwoorden gekoppeld aan 

Serven respectievelijk Kroaten zo klein als in Trouw (44, 3 om 38,7 procent).  

  

In De Telegraaf is het verschil tussen Serven en Kroaten voor ‘verkrachtingen’ 65,6 procent, 

het gemiddelde van de verschillen voor de overige sleutelwoorden komt op 2,8 procent (er is 

steeds gerekend met het percentage gekoppeld aan Serven minus het percentage gekoppeld 

aan Kroaten). Voor ‘oorlogsmisdaden’ geldt dat het even vaak aan Serven als aan Kroaten 

wordt gekoppeld, ‘kampen’ wordt aanzienlijk vaker in verband gebracht met Kroaten.  
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4.4.2 Verkrachtingen in oorlogstijd: waar ligt de grens tussen feit en fictie?  

De eerste berichten over ‘verkrachtingen als oorlogstactiek’ verschijnen op 7 januari 1993. 

De Britse krant The Independent heeft een geheim rapport in handen gekregen, opgesteld 

door een onderzoeksteam van de EG onder leiding van Anne Warburton. In navolging van 

The Independent wordt ook in Nederlandse media gemeld dat de Serven op grote schaal 

‘verkrachting als wapen in de etnische zuiveringen’ hebben toegepast. Volgens NRC 

Handelsblad maakt het rapport gewag van 20.000 geconstateerde verkrachtingen, andere 

bronnen spreken van zeker 50.000 slachtoffers van wie 30.000 zwanger zijn geraakt. Het 

detentiekamp Omarska wordt omschreven als een ‘de facto bordeel’. Servische officieren – 

aldus het rapport – organiseren de verkrachtingen. Het Amerikaanse blad Newsweek citeert 

twee Servische deserteurs die verklaren dat hun commandant hen dwong vrouwen te 

verkrachten en mannen de keel door te snijden: ‘Als ik niet had gehoorzaamd, had hij me 

doodgeschoten’. In hetzelfde artikel wordt de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken, 

Siladzic, geciteerd. Volgens hem houden de Serven er ‘een bewuste verkrachtingspolitiek op 

na’, passend in een beleid ‘van systematische vernedering van en genocide op het Bosnische 

volk’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 7 januari 1993). Berichten uit dezelfde bron en van 

gelijke strekking verschijnen ook in de Volkskrant, die met enige nadruk schrijft dat er geen 

harde bewijzen van Servische kant beschikbaar zijn. De krant verwijst herhaaldelijk naar de 

onderzoekers: ‘Volgens de onderzoekers worden dochters voor de ogen van hun ouders 

verkracht, moeders voor de ogen van hun kinderen en vrouwen voor de ogen van hun 

mannen’ (‘Troepen Serviëë verkrachten duizenden Moslim-vrouwen’, de Volkskrant, 7 

januari 1993).   

 

Amnesty International: verkrachting en wederzijdse propaganda 

Veertien dagen later berichten de dagbladen over een rapport van Amnesty International over 

verkrachtingen in Bosnië-Herzegovina. Volgens Amnesty International maken alle partijen 

zich er schuldig aan, maar zijn Moslim-vrouwen de belangrijkste slachtoffers en Serven de 

belangrijkste daders. Amnesty International is terughoudend over de eerder genoemde 

getallen. Volgens Amnesty International zijn de getallen onbetrouwbaar: het is erg moeilijk 

verifieerbare berichten uit onafhankelijke bronnen te krijgen, de strijdende partijen 

gebruiken het thema ‘verkrachtingen’ in de wederzijdse propagandastrijd (‘Amnesty-rapport: 

verkrachtingen als oorlogswapen’, NRC Handelsblad, 21 januari 1993; ‘Alle partijen in 
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Bosnië plegen verkrachtingen’, Trouw, 22 januari 1993). Enkele dagen later wordt gemeld 

dat de VN-onderzoekscommissie voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië een 

onderzoek gaat instellen naar onder meer massale verkrachtingen in Bosnië (Starink, NRC 

Handelsblad, 27 januari 1993). Weer drie dagen later opent dezelfde krant met de kop ‘Geen 

bewijs voor systematisch verkrachten’ (NRC Handelsblad, 30 januari 1993). Het blijkt de 

conclusie te zijn van een onderzoek dat op last van de speciale VN-rapporteur voor de 

mensenrechten in voormalig Joegoslavië, Mazowiecki, is uitgevoerd. Dat vrouwen worden 

verkracht staat vast, maar getallen zijn niet te noemen en evenmin is vast te stellen of ze deel 

uitmaken van een bewust beleid. NRC Handelsblad laat twee externe deskundigen aan het 

woord die zich beiden (zeer) kritisch uitlaten over de eerdere berichten als zouden de 

verkrachtingen deel uitmaken van een systematische terreurcampagne van de Serviërs tegen 

de Moslims. Ook de eerder genoemde aantallen worden in twijfel getrokken. Prof. 

Kalshoven – voorzitter van de VN-commissie voor onderzoek naar in Joegoslaviëë 

gepleegde oorlogsmisdaden – verklaart: ‘Het getal dat de EG-commissie heeft genoemd, is 

gebaseerd op mededelingen van groeperingen in Zagreb. Die hebben de commissie weten te 

overtuigen dat getal klopt. Dat noem ik geen verificatie’. Heleen Habraken, woordvoerder 

van Amnesty International in Londen, zegt: ‘We betwijfelen sterk of er inderdaad 

documenten bestaan die bewijzen dat de recente ‘etnische zuiveringen’ en verkrachtingen 

passen in een algemene Servische politieke strategie’.  

 

Feit en fictie: waar ligt de grens? 

Diezelfde dag publiceert NRC Handelsblad nog drie artikelen waarin uitvoerig wordt 

geschetst hoe moeilijk het is een enigszins betrouwbaar beeld te krijgen van de schaal 

waarop etnische zuiveringen, verkrachtingen en andere oorlogsmisdaden gepleegd worden in 

Joegoslaviëë. Onder de kop ‘In Joegoslaviëë is de grens tussen feit en verzinsel vaag’ geven 

drie redacteuren een overzicht van de pogingen die onder meer VN, EG en Amnesty 

International doen om oorlogsmisdaden in Joegoslaviëë zo nauwkeurig mogelijk te 

boekstaven. Pogingen die niet alleen bemoeilijkt worden door ‘de ontoegankelijkheid van 

het oorlogsgebied, gebrek aan medewerking of de zwijgzaamheid van getuigen die niet 

willen of kunnen spreken over wat hun is overkomen. Een ander obstakel is de vage grens 

tussen feit en verzinsel. Dat laatste is het gevolg van de propagandaoorlog tussen de 

betrokken partijen, maar ook van de wedloop van onbewezen geruchten, die niet alleen in 
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Serviëë, Kroatiëë en Bosnië plaatsvindt, maar ook in het Westen’. In Joegoslaviëë doen al 

vanaf het begin van de oorlog allerlei geruchten over gruweldaden de ronde. Voor de 

strijdende partijen vervullen ze een belangrijke rol in de propaganda: de gruwelverhalen 

maken van de tegenpartij de duivel in eigen persoon en ‘geven een rechtvaardiging aan de 

gekoesterde haat, genereren nieuwe haat en geven aanleiding tot wraak in de vorm van 

nieuwe wandaden, die, uitvergroot en vervormd, nieuwe, even geloofwaardige 

gruwelverhalen opwekken bij de tegenpartij’ (Peter Michielsen, Laura Starink en Hans 

Steketee, NRC Handelsblad, 30 januari 1993).  

 

Verkrachtingen: individuele of politieke acties? 

 In het tweede artikel, een interview met de eerder genoemde prof. Kalshoven, zegt deze 

onder meer: ‘Ik heb veel over Neurenberg gelezen, dat zijn allemaal ook geen vrolijke 

verhalen, maar hier is iets veel diepers aan de gang. Wat mij gefrappeerd, is de alom 

verspreide haat, het is een oorlog van allen tegen allen. Het is ieders eigen oorlog’. En over 

de berichten over verkrachtingen: ‘Mazowiecki, de speciale VN-rapporteur over 

schendingen van de mensenrechten in voormalig Joegoslaviëë, heeft de afgelopen weken 

ook een speciaal onderzoeksteam ingezet om die verhalen over verkrachtingen na te trekken. 

Zijn conclusie is dat er veelvuldig verkracht wordt, maar hij ziet geen kans getallen te 

noemen en heeft ook niet kunnen ontdekken of er een bewuste politiek achter zit. Hij heeft 

trouwens ook geconstateerd dat al die ondervragingen van die verkrachte vrouwen door 

allerlei instanties en journalisten re-traumatiserend werken. Wij hoeven geen getallen te 

produceren, maar moeten bewijsmateriaal opsporen en vervolgens proberen de hogere 

aansprakelijke te vinden, die ofwel het bevel tot het begaan van misdrijven heeft gegeven, 

ofwel heeft nagelaten de orde en discipline te handhaven. Wij moeten vaststellen of er 

sprake is van politieke of van individuele acties’ (‘Deze oorlog móet getoetst worden aan 

primaire rechtsregels’, NRC Handelsblad, 30 januari 1993).  

 

Berichtgeving over verkrachtingen: betrouwbaar of hysterisch? 

Ten slotte wordt een medewerkster van Amnesty International, Heleen Habraken, aan het 

woord gelaten. Ook zij benadrukt dat de grens tussen feit en fictie nauwelijks te trekken valt: 

‘Wij berichten alleen over wat we zeker weten. De media willen Amnesty International 

gebruiken om hun berichten een certificaat van betrouwbaarheid te kunnen geven, maar dat 

kunnen wij niet en dat is ook onze taak niet. (…) De media dragen schuld aan de 
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verspreiding van sensatieverhalen. Journalisten zijn vaak alleen maar uit op gruwelen. Ik kon 

in Kroatië eens een kamp niet binnen omdat er drie tv-ploegen vóór mij waren, allemaal op 

zoek naar zwangere verkrachte vrouwen. Ze rekken feiten op en lichten ze uit hun verband. 

Ik sprak in Kroatië met een vrouw die in een gevangenis in Vojvodina verkracht was door 

een bewaker, volgens haarzelf absoluut buiten medeweten van zijn commandant, maar 

gewoon omdat die man daar zin in had. Maar een paar dagen later werd diezelfde vrouw in 

een Duits televisie-programma opgevoerd als getuige uit een Servisch verkrachtingskamp. 

Het is in zulke gevallen nooit duidelijk waar een feit precies fictie is geworden, maar het is 

wel duidelijk dat het op grote schaal is gebeurd’ (‘Hysterische verhalen helpen de 

slachtoffers niet’, NRC Handelsblad, 30 januari 1993).  

 

Hoe belangrijk zijn exacte cijfers?  

Gunilla Kleiverda, gynaecoloog en lid van de EG-missie Warburton II, bestrijdt 

ogenblikkelijk dat de cijfers over verkrachte Moslim-vrouwen uit de lucht gegrepen zijn en 

slechts gebaseerd op mededelingen van groeperingen uit Zagreb. Zolang de oorlog duurt, zal 

op veel punten geen duidelijkheid verkregen kunnen worden, betoogt Kleiverda op de 

opiniepagina van NRC Handelsblad, maar er zijn inmiddels aanwijzingen genoeg dat er 

meer aan de hand is dan ‘normale oorlogsverkrachtingen’. ‘In de Tweede Wereldoorlog 

konden we misschien zeggen: “We hebben het niet geweten”. Deze zinspraak lijkt nu 

vervangen door: “We weten het wel, maar de exacte cijfers ontbreken nog steeds.” Het 

blijven wachten op de exacte cijfers, die nooit te verkrijgen zullen zijn en die bovendien 

deels ten koste zullen gaan van de al slechte geestelijke gezondheid van de slachtoffers, 

dreigt een nieuwe legitimering te worden van het aanzien en daarmee impliciet goedkeuren 

van de gruweldaden die nog worden gepleegd’. Ook een woordvoerder van Amnesty 

International, Heleen Habraken, moet het ontgelden. Kleiverda vindt haar uitspraak dat 

artsen zich moeten bezighouden met de hulp aan verkrachte vrouwen en niet met uitspraken 

over de achtergronden van de verkrachtingen, 'verontrustend'. Dat komt neer op 

symptoombestrijding en afkopen van collectief schuldgevoel (Kleiverda, NRC Handelsblad, 

1 februari 1993). 

 

Uitgangspunten onderzoeken deugen niet 

Een week later reageert Liesbeth Lijnzaad, docente internationaal publiekrecht. ‘De Moslim-

vrouwen in Bosnië-Herzegovina hebben inmiddels net zo veel te duchten van de publiciteit 
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als van hun verkrachters’, stelt zij. Autoriteiten zijn beducht voor het manipulatieve karakter 

van informatie in oorlogstijd, het streven feit en fictie op grond van betrouwbare informatie 

zo goed mogelijk te scheiden is op zich terecht en begrijpelijk. Maar, zo betoogt Lijnzaad, 

‘dat onderzoekers als Mazowiecki en Kalshoven zich willen baseren op feiten, heeft wel 

geleid tot een buitengewoon vrouwonvriendelijke benadering. Twijfel over de vraag of er 

sprake is van systematische verkrachtingen is gebaseerd op twee negatieve feiten: ten eerste 

is er geen bewijs voorhanden van een vooropgezet plan van enigerlei overheidsinstelling tot 

het gebruik van verkrachtingen als strategie in de oorlog en bovendien hebben de 

onderzoekers geen getuigen of slachtoffers weten te vinden van de verkrachtingen’. Beide 

overwegingen om te twijfelen aan ‘verkrachtingen als wapen in de strijd’, worden door 

Lijnzaad als ondeugdelijk van tafel geveegd. Zij vindt het verbazingwekkend naïef om te 

denken dat er documenten gevonden zouden kunnen worden en bovendien doet het er ook 

niet of nauwelijks toe. Wat telt is niet het bestaan van een dergelijke instructie, maar het 

feitelijk gebeuren van verkrachtingen.  

 

En wat het tweede negatieve feit betreft, schrijft Lijnzaad: ‘Dat er weinig getuigenissen 

voorhanden zijn doet al evenmin recht aan de positie van de vrouwelijke slachtoffers. 

Habrakens standpunt dat ze geen boodschap heeft aan slachtoffers die niet willen praten, of 

aan het feit dat de cultuur van de Moslims verkrachting onbespreekbaar zou maken, is 

onthullend. Dit impliceert immers dat Amnesty International slechts optreedt voor weerbare 

slachtoffers, blijkbaar uitgaat van een slachtoffer met het profiel van een assertieve West-

Europese man:. In Lijnzaads visie zegt dat feit dat er noch in de vorm van documenten noch 

in de vorm van getuigenissen bewijzen gevonden zijn voor systematische verkrachtingen, 

meer over de gehanteerde onderzoeksmethoden dan over de werkelijkheid van de vrouwen 

in het voormalig Joegoslavië. Zij vindt het bedenkelijk dat Amnesty International zonder 

blikken of blozen instemt met de resultaten van het VN-onderzoek. ‘De onjuiste 

uitgangspunten van VN-deskundigen en Amnesty International leiden ten onrechte tot het 

marginaliseren van het probleem. Natuurlijk wordt er verkracht, maar het is toch ook 

oorlog? En, zoals we allen weten, oorlog is een mannenbedrijf’ (Lijnzaad, NRC 

Handelsblad, 8 februari 1993).  

 

Amnesty International: bewezen gevallen in plaats van geruchten 
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Enkele dagen later reageert Habraken. Zij verwerpt iedere suggestie als zou Amnesty 

International verkrachtingen in oorlogstijd vooral zien als daden van individuele criminelen, 

politieke en militaire leiders zijn verantwoordelijk voor verkrachtingen in deze 

omstandigheden. Het merendeel van de verkrachtingen waren ‘geen individuele incidenten, 

maar behoren tot een patroon van oorlogsvoering dat wordt gekarakteriseerd door intimidatie 

en mensenrechtenschendingen. De insinuatie dat Amnesty International ‘zonder blikken of 

blozen instemt met de onderzoeksresultaten van de VN’ is klinkklare onzin. Ons rapport 

(…) is gebaseerd op eigen onderzoek’. Habraken wijst erop dat Amnesty International het 

gegeven dat in elk onderzoek naar verkrachtingen in oorlogstijd slachtoffers niet of 

nauwelijks kunnen en willen praten over hun ervaringen, nooit gebruikt heeft als argument 

om te bewijzen dat verkrachtingen niet zouden plaatsvinden. ‘Het punt is dat Amnesty 

International als organisatie verplicht is te schrijven over mensenrechtenschendingen in 

termen van concrete bewezen gevallen en niet in termen van geruchten, en dat het juist de 

hysterische berichtgeving is die uiteindelijk contra-productief kan uitwerken voor de 

slachtoffers zelf. Dat Amnesty International slechts zou optreden voor ‘weerbare 

slachtoffers’ is onjuist en beledigend voor alle vrouwen die zo moedig zijn geweest over hun 

verkrachting te praten’ (Habraken, NRC Handelsblad, 12 februari 1993).  

 

Kroatische vrouwengroepen: ‘onze jongens’ doen het ook 

Trouw, De Telegraaf en de Volkskrant berichten – zoals gezegd – wel over de EG- en VN-

rapporten over verkrachtingen in Bosnië, maar gaan niet of veel minder uitgebreid in op de 

discussie zoals die wordt gevoerd in NRC Handelsblad. In de Volkskrant verschijnt begin 

februari wel een artikel waarin wordt gemeld dat onafhankelijke Kroatische vrouwengroepen 

de Kroatische regering ervan beschuldigen de (slachtoffers van) verkrachtingen te 

misbruiken voor politieke propaganda, ‘met het doel om gevoelens van haat en wraak op te 

wekken’. De vrouwengroepen erkennen dat Serven zich vaker en systematischer schuldig 

maken aan verkrachtingen, maar – zo stellen ze – ‘onze jongens doen het ook’. De eerder 

genoemde Nederlandse gynaecologe Kleiverda, onderschrijft de stellingname van de 

Kroatische vrouwengroepen. Volgens Kleiverda ‘is het een groot probleem dat de Kroatische 

regeringspolitiek erop is gericht Servië te brandmerken als de enige schuldige en het leed 

van de verkrachte vrouwen uit te buiten voor anti-Servische propaganda’. Dat ook Servische 

vrouwen verkracht worden, stemt volgens Kleiverda overeen met de werkelijkheid (Bleich, 
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de Volkskrant, 5 februari 1993). Enkele dagen later bericht de Volkskrant over een 

Internationale Solidariteitsbijeenkomst van Vrouwen in Zagreb. Rond de driehonderd 

vrouwen uit Kroatië, Servië, Bosnië en een aantal Europese landen praten over de positie 

van vrouwen in het oorlogsgebied. Uit Nederland zijn onder meer enkele leden van de 

Tweede Kamer aanwezig. Op de bijeenkomst komt ook een Servisch slachtoffer van 

verkrachting aan het woord. Zij oogst een stormachtig applaus met haar oproep de Bosnische 

vrouwen te steunen: ‘Wij vrouwen in Kroatië en Servië moeten de Bosnische vrouwen 

steunen. Het fascisme heetst in Servië. We kunnen alleen nog rekenen op de vrouwen’ (de 

Volkskrant, 8 februari, 1993). Het applaus komt van de deelneemsters uit Europa en de VS, 

de meeste Kroatische en Bosnische vrouwen hadden de zaal verlaten op het moment dat 

deze Servische het woord kreeg. 

  

Uit angst om door de Kroatische autoriteiten te worden misbruikt voor 

propagandadoeleinden, hebben Simone Veil (oud-voorzitter van het Europese Parlement) en 

Rita Süssmuth (voorzitter van de Duitse Bondsdag) besloten weg te blijven, schrijft de 

Volkskrant. De Oostenrijkse minister voor Vrouwenzaken, Johanna Dohnal, is wel 

aanwezig.  ‘Ik laat me door geen enkele regering misbruiken. Met het leed van vrouwen mag 

geen zaken worden gedaan, ook niet door de media’, zo citeert de krant haar (de Volkskrant, 

8 februari 1993).  

 

VN veroordeelt Serven 

Half februari 1993 dreigt Mazowiecki met ontslag. Hij verwijt de VN niets te doen met zijn 

rapportages over schendingen van de mensenrechten. Eind februari 1993 veroordeelt de 

commissie voor de mensenrechten van de VN officieel de Bosnische Serven voor het 

schenden van de mensenrechten en het plegen van verkrachtingen. Particulieren en 

particuliere organisaties hebben op dat moment in New York een aantal aanklachten 

ingediend tegen de leider van de Bosnische Serven, Karadzić. Tegelijkertijd willen westerse 

(regerings-)leiders in New York het overleg met Karadzić hervatten om een vredesregeling 

voor Bosnië te bewerkstelligen. Karadzić eist en krijgt juridische immuniteit. 

  



 

 

82 

5. Diplomatieke interventie 

 

5.1 Inleiding  

 

Het thema ‘diplomatieke interventie’ is in 1993 bijna continu in de berichtgeving terug te 

vinden. Op de eerste werkdag in 1993 kopt NRC Handelsblad ‘Hypotheek op vredesoverleg 

over Bosnië’, op de laatste werkdag van die maand meldt de krant ‘Partijen Bosnië moeten 

regeling vandaag tekenen’ (NRC Handelsblad, 2 respectievelijk 30 januari 1993). In beide 

gevallen is het bericht afkomstig uit Genève, de plaats waar het leeuwendeel van de 

vredesbesprekingen wordt gevoerd. NRC Handelsblad publiceert in januari 1993 23 

artikelen waarvan alleen de kop al duidelijk maakt dat de vredesbesprekingen moeizaam 

verlopen. In december 1993 is het aantal artikelen beduidend lager (12), de teneur is 

hetzelfde gebleven. Op 1 december 1993 kopt de krant ‘Bosnië-overleg in impasse’, dertig 

dagen later luidt de kop boven het laatste bericht in 1993 over de toestand in Joegoslavië: 

‘Nog geen nieuws van het Bosnische front’ (NRC Handelsblad, 1 respectievelijk 31 

december 1993).  

 

‘Diplomatieke interventie’ staat ook in de tussenliggende maanden en in de andere 

dagbladen wekelijks en soms dagelijks volop in de belangstelling. Over heel 1993 vormt het 

een aanzienlijk deel van de totale berichtgeving over het conflict in Joegoslavië: zestien 

procent (9459 van de 59.423 uitspraken) valt in de categorie ‘diplomatieke interventie’. In de 

loop van 1993 is in de berichtgeving talloze malen sprake van afbreken en hervatten van 

vredesonderhandelingen. Bij dat proces zijn een groot aantal actoren betrokken, zowel 

interne als externe, zowel politieke als militaire. Zij bespreken verschillende varianten van 

een mogelijke diplomatieke oplossing van het conflict, stuiten telkens weer op andere 

onoverkomelijke bezwaren bij een van de strijdende partijen en zijn het ook onderling 

zelden of nooit eens. Het vredesproces is kortom een tamelijk complex en onoverzichtelijk 

proces. In de berichtgeving over ‘diplomatieke interventie’ zijn de sporen daarvan duidelijk 

herkenbaar.  

   

In dit hoofdstuk brengen we de berichtgeving over de pogingen om een diplomatieke 

oplossing te vinden in kaart. De dagbladen hanteren in hun artikelen over het conflict in 
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Joegoslavië talrijke algemene aanduidingen in de trant van ‘vredesakkoord’, ‘diplomatieke 

oplossing’, ‘vredesoverleg’, ‘vredesonderhandelingen’, ‘wapenstilstand, ‘bestand’ en 

‘staakt-het-vuren’. Uitspraken waarin dergelijke bewoordingen voorkomen, worden onder de 

noemer ‘diplomatieke interventie’ gerekend. In 1993 is verder sprake van drie verschillende 

meer of minder uitgewerkte plannen voor een diplomatieke oplossing: het Vance/Owen-

plan, het Stoltenberg/Owen-plan en het Joint Action Plan, een gezamenlijk initiatief van de 

Verenigde Staten en Rusland. Op de berichtgeving over deze drie plannen komen we in een 

apart hoofdstuk terug.  

 

In de paragrafen 5.2 en 5.3 gaan we eerst in op de omvang van de berichtgeving: wie 

besteedt wanneer hoeveel aandacht aan welk aspect van ‘diplomatieke interventie’? Het 

diplomatieke overleg speelt zich af op diverse plaatsen. Waar precies en met welk verloop, 

komt kort aan de orde in paragraaf 5.4. In de volgende paragraaf geven we een overzicht van 

hoeveel en hoe (positief/negatief) geschreven is over de opvattingen van de interne 

diplomatieke actoren over de verschillende varianten voor een diplomatieke oplossing die in 

de loop van 1993 ter tafel komen. De opvattingen van de interne militaire actoren over 

‘diplomatieke interventie’ komen in paragraaf 5.6 aan de orde. In de paragrafen 5.7 en 5.8 

worden de opvattingen van de externe diplomatieke actoren en de Nederlandse actoren zoals 

weergegeven in de berichtgeving, aan de orde. Welke standpunten de dagbladen zelf hebben 

ingenomen ten aanzien van mogelijke diplomatieke oplossingen, staat beschreven in 

paragraaf 5.9. De betrokken actoren, zowel de interne als externe, waren het zelden of nooit 

eens. De onderlinge relaties tussen de belangrijkste interne en externe actoren worden 

geschetst in de paragrafen 5.10 en 5.11. De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in 

paragraaf 5.12.  

 

5.2 De aandacht voor het thema ‘diplomatieke interventie’ uitgesplitst naar kwartaal 

 

De pogingen een diplomatieke oplossing te vinden staan in 1993 constant op de 

diplomatieke en de media-agenda. Maar in ieder geval wat de media-agenda betreft, zijn er 

door de tijd heen tamelijk grote verschillen in aandacht te constateren. In het tweede en 

derde kwartaal van 1993 genereren de diplomatieke activiteiten aanzienlijk meer publiciteit 

dan in het eerste en vooral het laatste kwartaal. Verder verschuift de aandacht in de loop van 



 

 

84 

het jaar nogal. Domineert in het eerste en tweede kwartaal het subthema ‘Vance/Owen-plan’ 

de berichtgeving waar het gaat om diplomatieke interventie, in de tweede helft van het jaar 

verdwijnt de aandacht voor dat subthema als sneeuw voor de zon (zie tabel 5.1). In het 

vierde kwartaal schrijven de onderzochte dagbladen aanzienlijk minder over diplomatieke 

interventie en voorzover ze er ruimte voor vrijmaken, wordt die in overwegende mate gevuld 

met berichten en verhalen gesteld in algemene termen. ‘Diplomatiek overleg’, 

‘vredesakkoord’ en ‘overige algemene akkoorden’ zijn samen goed voor bijna tweederde 

van alle uitspraken uit de categorie ‘diplomatieke interventie’. Ter vergelijking: in het eerste, 

tweede en derde kwartaal is dat 29,7 procent respectievelijk 32,5 procent respectievelijk 48,2 

procent. Die terugval in aandacht illustreert een oude journalistieke wet, die wil dat na 

verloop van tijd de aandacht voor een issue afneemt, ook al is het probleem nog (lang) niet 

opgelost.    

  
Tabel 5.1 Aandacht voor diplomatieke interventie, uitgesplitst naar subthema en kwartaal 

Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

Eerste 
kwartaal  

Tweede kwartaal  Derde kwartaal  Vierde 
kwartaal  

Totaal 

     N  In 
%* 

    N  In %*     N  In 
%* 

    N  In 
%* 

   N In %** 

Vance/Owen-plan 1114 55,8 1344 40,0 114 3,8 42 3,8 2614 27,6 
Diplomatiek overleg 319 16,0 380 11,3 792 26,5 409 36,6 1900 20,1 
Drie etnische staten 210 10,5 438 13,0 511 17,1 42 3,8 1201 12,7 
Stoltenberg/Owen-
plan 

- - - - 803 26,9 103 9,2 906 9,6 

Overige specifieke 
  plannen voor vrede 

79 4,0 179 5,3 119 4,0 201 18,0 578 6,1 

Joint Action Plan - - 308 9,2 - - - - 308 3,3 
Vredesakkoord 38 1,9 36 1,1 145 4,9 94 8,4 313 3,3 
Overige algemene 
  akkoorden 

225 11,8 676 20,1 503 16,8 225 20,2 1639 17,3 

Totaal 
 In % van totaal 

1995 
21,1 

100,0 
 

3361 
35,5 

100,0 
 

2987 
31,6 

100,0 
 

1116 
11,8 

100,0 
 

9459  
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken vallend onder diplomatieke interventie per kwartaal 
** in percentages van totaal aantal uitspraken vallend onder diplomatieke interventie over gehele jaar 1993  

 

In het tweede en derde kwartaal is in de berichtgeving sprake van twee nieuwe plannen. In 

het tweede kwartaal komen de Verenigde Staten en Rusland met een gezamenlijk initiatief 

voor vrede, het zogenaamde Joint Action Plan. Begin mei verwijst het Bosnisch-Servische 

parlement het Vance/Owen-plan definitief naar de prullenbak. In de dagen daarna blijven 

ook andere interne actoren uit het (Bosnisch-) Servische kamp zich heftig verzetten tegen 

Vance-Owen. NRC Handelsblad meldt dat de VS – aanvankelijk voor – steeds meer afstand 

nemen van Vance-Owen: ‘De VS zijn niet bereid de implementatie van een plan voort te 
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zetten dat door een partij krachtig wordt afgewezen’, zo citeert de krant de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher. President Clinton neemt in het 

openbaar een vergelijkbare positie in, ook hij plaatst kanttekeningen bij Vance-Owen: ‘De 

vraag is of het (vredes)proces wel leeft. Ik weet het niet’, aldus NRC Handelsblad (‘VS 

tegen, Rusland en EG voor vredesplan van Vance en Owen’, 19 mei 1993). Na intensief 

overleg in Washington verklaren de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en 

Rusland – Christopher en Kozyrev – enkele dagen later het eens te zijn geworden over de 

basisprincipes voor een gezamenlijke Bosnië-beleid. Ze laten verder weten dat ‘beide landen 

nu moeten proberen een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen’ (‘Overleg over Bosnië-plan’, 

NRC Handelsblad, 21 mei 1993). Maandag 24 mei berichten de media dat vijf landen – 

naast de VS en Rusland zijn dat Spanje, Frankrijk en Engeland – elkaar gevonden hebben in 

een gezamenlijke aanpak van het conflict in Bosnië. ‘In het gezamenlijk bekendgemaakte 

akkoord’ aldus NRC Handelsblad, ‘ligt de nadruk op inperking van het Bosnische conflict, 

niet op herstel van de Bosnische republiek. Vredestroepen van de Verenigde Naties moeten 

de zes onder bescherming van de VN geplaatste enclaves beschermen. Mochten die gevaar 

lopen, dan zullen ze – op verzoek – hulp krijgen van de Amerikaanse luchtmacht. Servische 

aanvallen zijn op zich nog geen reden tot Amerikaans ingrijpen’ (‘Actieplan van vijf landen 

ter inperking van conflict Bosnië’, 24 mei 1993). In het derde en vierde kwartaal wordt van 

dit Joint Action Plan niets meer vernomen, de discussie gaat dan over het Stoltenberg/Owen-

plan. Bemiddelaar Vance is inmiddels opgevolgd door de Zweed Stoltenberg. 

Voortbouwend op het werk van Vance en Owen, komen beide bemiddelaars met een nieuw 

plan om het conflict in Bosnië te beëindigen, het Stoltenberg/Owen-plan. In de paragrafen 

5.11 en 5.12 gaan we uitgebreid in op de berichtgeving over het Joint Action plan, het 

Vance/Owen- en het Stoltenberg/Owen-plan.   

  

We constateerden al eerder dat de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’ in 

de loop van 1993 steeds vaker in algemene termen is gesteld: van ruim dertig procent in het 

eerste half jaar (1674 van de 5356 uitspraken) naar ruim vijftig procent in het tweede helft 

van 1993 (2168 van de 4103 uitspraken). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

internationale gemeenschap na de definitieve teloorgang van het Vance/Owen-plan weinig 

gespecificeerde en wat wanhopig aandoende pogingen blijft doen om hoe dan ook een 

diplomatieke oplossing te forceren. In het derde kwartaal wordt ook over het issue ‘Bosnië 
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opdelen in drie etnische staten’ relatief veel geschreven.  

 

5.3 De aandacht voor het thema diplomatieke interventie uitgesplitst naar dagblad  

In totaal wordt in bijna 9500 uitspraken melding gemaakt van een vorm van diplomatieke 

interventie. De meeste aandacht gaat uit naar het Vance/Owen-plan, gevolgd door de 

algemene uitdrukking ‘diplomatiek overleg/diplomatieke oplossing’. Veel aandacht is er 

verder voor het idee Bosnië op te delen in drie etnische staten. De drie belangrijkste 

bevolkingsgroepen – Moslims, Serven en Kroaten – zouden in deze gedachtegang ieder een 

eigen zelfstandige staat krijgen, wat uiteraard het einde van de eenheidsstaat Bosnië-

Herzegovina impliceert. De gedachte Bosnië op enigerlei wijze langs etnische lijnen op te 

delen, komt telkens weer op de agenda van de vredesbesprekingen en wordt uiteindelijk ook 

een onderdeel van het Vance/Owen-plan. Het is tegelijkertijd de optie die bij veel externe en 

bij sommige interne actoren, met name de Moslims, op heftige tegenstand stuit. Het 

Vance/Owen-plan is uiteindelijk mede door die tegenstand gesneuveld.  

 
Tabel 5.2 Het thema ‘diplomatieke interventie’ uitgesplitst naar subthema en dagblad 

Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

  Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In 
%* 

N In %* N In 
%* 

N In %* N In %** 

Vance/Owen-plan 763 27,8 943 28,7 551 26,1 357 27,1 2614 27,6 
Diplomatiek overleg 555 20,2 655 19,9 371 17,5 319 24,2 1900 20,1 
Drie etnische staten 359 13,1 353 10,7 326 15,4 163 12,4 1201 12,7 
Stoltenberg/Owen- 
  plan 

256 9,3 355 10,8 231 10,9 64 4,9 906 9,6 

Overige specifieke 
  plannen voor vrede 

108 3,9 266 8,1 169 8,0 35 2,7 578 6,1 

Vredesakkoord 97 3,5 76 2,3 48 2,3 92 7,0 313 3,3 
Joint Action Plan 78 2,8 79 2,4 125 5,9 26 2,0 308 3,3 
Overige algemene  
  akkoorden 

525 19,2 560 17,0 294 13,9 260 19,8 1639 17,3 

Totaal 
In % van totaal  

2741 
29,0 

100,
0 

 

3287 
34,7 

100,0 
 

2115 
22,4 

100,
0 

1316 
13,9 

100,0 9459 
100,

0 

100,0 
 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken in kader van diplomatieke interventie per krant 
** in percentages van totaal aantal uitspraken in kader van diplomatieke interventie in dagbladen als  geheel  
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NRC Handelsblad heeft het meeste oog voor de diplomatieke activiteiten rond het conflict in 

voormalig Joegoslavië, bijna 35 procent van de totale berichtgeving op dit punt is te vinden 

in deze krant. De Telegraaf blijft daar het verst bij achter. De Volkskrant besteedt in absolute 

termen duidelijk minder aandacht aan ‘diplomatieke interventie’ dan NRC Handelsblad, in 

het totaal van de berichtgeving over het conflict in Joegoslavië per krant blijft deze krant 

verhoudingsgewijs (iets) achter bij zowel NRC Handelsblad als Trouw (zie tabel 2.10).  

De verdeling van de aandacht over de verschillende subthema’s laat zien dat De Telegraaf 

relatief vaak in algemene termen (diplomatiek overleg, vredesakkoord, overige algemene 

akkoorden) schrijft: 51 procent van de uitspraken is in deze termen gesteld. Bij de andere 

dagbladen ligt dat percentage (aanzienlijk) lager: 42,9 procent, 39,2 procent en 33,7 procent 

voor de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. Over het Vance/Owen-plan wordt in alle 

dagbladen verreweg het meest geschreven. De berichtgeving over dit plan komt in paragraaf 

5.12 apart aan de orde. 

 

Het thema ‘diplomatieke interventie’ kan in drie verschillende vormen voorkomen in de 

berichtgeving: 

 

• in uitspraken waarin een bepaalde diplomatieke oplossing los van een met name genoemde actor 

aan de orde wordt gesteld, niet zijnde ‘werkelijkheidsuitspraken’ (N = 3449); 

• in uitspraken waarin de stand van zaken rond ‘diplomatieke interventie’ wordt gemeld, 

zogenaamde ‘werkelijkheidsuitspraken’ (N = 888); 

• in uitspraken waarin een met name genoemde actor (intern en extern) wordt gekoppeld aan een 

bepaalde diplomatieke oplossing (N = 5118) 1

 

. 

                                                 
1 Tellen we de uitspraken in de drie onderscheiden vormen bij elkaar op, dan komen we op 9455 uitspraken. De 

ontbrekende vier uitspraken zijn afkomstig van burgers die niet in een van de drie onderscheiden vormen in te passen 

zijn. 
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Tabel 5.3 Subthema’s diplomatieke interventie niet gekoppeld aan met name genoemde actor, uitgesplitst naar  
dagblad 

Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

  Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Vance/Owen-plan 277 26,2 311 27,2 182 22,9 110 24,2 880 25,5 
Diplomatiek overleg 241 22,8 269 23,5 156 19,6 125 27,5 791 22,9 
Drie etnische staten 131 12,4 92 8,0 124 15,6 48 10,6 395 11,5 
Stoltenberg/Owen- 
  plan 

103 9,8 139 12,2 106 13,3 14 3,1 362 10,5 

Overige specifieke 
  plannen 

47 4,5 92 8,0 85 10,7 18 4,0 242 7,0 

Vredesakkoord 55 5,2 48 4,2 31 3,9 54 11,9 188 5,5 
Joint Action Plan 36 3,4 31 2,7 30 3,8 13 2,9 110 3,2 
Overige algemene 
  akkoorden 

166 15,7 161 14,1 82 10,3 72 15,9 481 13,9 

Totaal 
In % van totaal 

1056 
30,6 

100,0 
 

1143 
3,1 

100,0 
33,1 

796 100,0 
23,1 

454 100,0 
13,2 

3449  
100,0 

*   in percentages van totaal aantal uitspraken over diplomatieke interventie per dagblad 

** in percentages van totaal aantal uitspraken over diplomatieke interventie in dagbladen als geheel 
 

In totaal hebben we in de berichtgeving 3449 keer een algemene uitspraak niet gekoppeld 

aan een met name genoemd actor over ‘diplomatieke interventie’ aangetroffen. In veel van 

deze uitspraken gebruiken de dagbladen de uitdrukking ‘diplomatiek overleg’. Vooral in De 

Telegraaf wordt deze term relatief veel gebruikt (27,5 procent). Datzelfde geldt voor een 

andere, heel algemene formulering, te weten ‘vredesakkoord’ (11,9 procent). In alle 

dagbladen tezamen – ook in deze categorie uitspraken – is de term ‘Vance/Owen-plan’ de 

koploper.  

 

Een afzonderlijke categorie uitspraken wordt gevormd door de zogenaamde 

werkelijkheidsuitspraken. Daarmee worden uitspraken bedoeld waarin de stand van zaken 

rond ‘diplomatieke interventie’ gemeld wordt. ‘Voorlopig geen vrede in Bosnië’ (Trouw, 28 

januari 1993) is een voorbeeld van dit type uitspraken. 

 

In bijna de helft van de ‘werkelijkheidsuitspraken’ gebruiken de dagbladen de algemene 

formulering ‘diplomatiek overleg’. Verder worden er over het Vance/Owen-plan nog een 

redelijk aantal werkelijkheidsuitspraken gedaan, al is het aantal aanzienlijk minder dan bij 

’diplomatiek overleg’. ‘Overige algemene akkoorden’ heeft betrekking op afspraken die de 

strijdende partijen door de tijd heen op allerlei onderdelen hebben gemaakt. Vooral de 

uitdrukking ‘bestand’ en de verschillende varianten daarvan, komen in dit verband 
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veelvuldig voor. ‘Bestandsakkoord in Bosnië vrijwel overal nageleefd’ (NRC Handelsblad, 2 

januari 1993) is het prototype van zo’n uitspraak. Het gaat bij deze uitspraken dus niet om 

een allesomvattend akkoord ter beëindiging van het conflict, maar om vaak (zeer) tijdelijke 

afspraken op onderdelen (zie tabel 5.4). 
 

Tabel 5.4 Werkelijkheidsuitspraken over subthema’s ‘diplomatieke interventie’, uitgesplitst naar dagblad  
Subthema’s 
diplomatieke interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

  Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
           
Diplomatiek overleg 109 41,8 149 55,2 99 49,0 67 43,2 424 47,7 
Vance/Owen-plan 31 11,9 24 8,9 36 17,8 23 14,8 114 12,8 
Vredesakkoord 21 8.0 21 7,8 11 5,4 24 15,4 77 8,7 
Stoltenberg/Owen-plan 12 4,6 18 6,7 21 10,4 3 1,9 54 6,1 
Drie etnische staten 16 6,1 5 1,9 5 2,5 7 4,5 33 3,7 
Overige specifieke 
  plannen 

7 2,7 8 3,0 6 3,0 2 1,3 23 2,6 

Joint Action Plan 6 2,3       6 0,7 
Overige algemene 
   akkoorden 

59 22,6 45 16,7 24 11,9 29 18,7 157 17,7 

Totaal 
In % van totaal 

 261 
29,4 

100,0 
 

270 
30,4 

100,0 
 

202 
22,7 

100,0 
 

155 
17,5 

100,0 
 

888 
100,0 

100,0 
 

*   in percentages van totaal aantal werkelijkheidsuitspraken over diplomatieke interventie per dagblad 
** in percentages van totaal aantal werkelijkheidsuitspraken over diplomatieke interventie voor 
     dagbladen als geheel 

 

De verschillen tussen de vier dagbladen zijn klein, ook tegen het licht van de totale 

berichtgeving in de verschillende kranten. Werkelijkheidsuitspraken over het verloop van de 

vredesonderhandelingen hebben over het algemeen een negatieve strekking. Dat wil zeggen: 

in de meerderheid van de uitspraken wordt gemeld dat het overleg gestaakt is, in een 

impasse verkeert, vastgelopen is, enzovoort. In grafiek 5.1 is de positieve/negatieve lading 

van de uitspraken over drie subthema’s weergegeven gedurende het gehele jaar 1993.  
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Figuur 5.1 Succes van diplomatieke oplossingen 
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De algemene termen ‘diplomatiek overleg’ en ‘vredesakkoord’ komen het hele jaar voor in 

het nieuws, terwijl het Vance/Owen-plan na de afwijzing door de Bosnische Serven in mei 

1993 snel uit het nieuws verdwijnt. Opvallend is dat de termen ‘diplomatiek overleg’ en 

‘vredesakkoord’ niet dezelfde lijn volgen, maar zelfs tegengesteld zijn aan elkaar en dat er in 

de maanden mei, juni en juli slechts een handvol uitspraken over ‘diplomatiek overleg’ en 

‘vredesakkoord’ in de berichtgeving voorkomen. Hierdoor komen verschillen in uitspraken 

extra duidelijk naar voren in de grafiek. Als we kijken naar de uitspraken tijdens het hele 

jaar dan blijkt dat vooral in de maanden augustus en september relatief veel van dergelijke 

uitspraken te vinden zijn in de dagbladen, respectievelijk 104 en 86. De teneur in deze 

periode is duidelijk: het gaat niet goed met het diplomatieke overleg, een vredesakkoord lijkt 

ver weg. De verschillen tussen de dagbladen zijn op dit punt te verwaarlozen. 

 

5.4 De vredesonderhandelingen en de diverse locaties 

 

In het onderzoek is een optie meegenomen om gebeurtenissen te groeperen naar de plaats 

waar ze plaatsvinden. Genève is de favoriete locatie voor de vredesbesprekingen, ruim 1100 

uitspraken zijn verbonden aan deze plaats. Verder wordt er nog onderhandeld in New York, 
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zij het op veel minder grote schaal. De overige plaatsen, zoals Brussel, Londen en Parijs, 

zijn plaatsen waar externe actoren buiten de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 

strijdende partijen in voormalig Joegoslavië overleggen over mogelijkheden om het conflict 

vreedzaam te beëindigen.  

 

In diverse artikelen wordt melding gemaakt van het (gebrek aan) succes van het overleg, 

zonder melding te maken van actoren en thema’s. ‘Vredesberaad Bosnië opgeschort’ (De 

Volkskrant, 5 januari 1993), is een van de varianten van een dergelijke uitspraak. Hoe 

volgens de dagbladen het vredesoverleg in Genève verloopt, valt af te lezen uit grafiek 5.2 . 

 
Figuur 5.2 Het succes van het vredesoverleg in Genève 
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‘Genève’ kent in de ogen van de dagbladen bepaald geen succesvol verloop. Alleen in juni 

1993 is sprake van een licht positieve toonzetting van de berichten over het overleg in 

Genève, er gloort even hoop. Die hoop verdwijnt bijna even snel als ze opgekomen was in 

oktober 1993 berichten de kranten alleen nog in negatieve bewoordingen over het verloop 

van het overleg.  
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5.5  De opvattingen van interne diplomatieke actoren over diplomatieke oplossingen 

 

Een diplomatieke oplossing is alleen mogelijk als alle betrokken strijdende partijen bereid 

zijn een plan voor vrede te accepteren. Aan de onderhandelingstafel en op het slagveld gaat 

het uiteraard om de concrete invulling van een dergelijk plan. In deze paragraaf schetsen we 

de opvattingen van de interne actoren over de verschillende vredesplannen die in 1993 in de 

gesprekken aan de orde geweest zijn. ‘Interne actoren’ omvat een heel scala aan personen en 

instellingen die in de loop der tijd een opvatting hebben geventileerd. We brengen het scala 

terug tot zeven actoren: 

 

• Milošević, president van de republiek Servië; 

• Karadzić, president van de Bosnisch-Servische republiek Sprksa; 

• Izetbegović, president van Bosnië-Herzegovina; 

• Tudjman, president van Kroatië; 

• Serviërs, alle personen behalve Milošević en Karadzić, en verder alle instellingen met een 

(Bosnisch-) Servische achtergrond; in de berichtgeving worden de termen ‘Serviërs’ en 

‘Bosnische Serviërs’ voortdurend door elkaar heen 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. 

 

We maken kortom een onderscheid tussen de politieke leiders en hun achterban. Dat 

onderscheid brengt aan het licht dat in de berichtgeving politieke leiders en hunachterban 

soms nogal verschillende opvattingen ventileren. Dat hoeft overigens niet te duiden op reëel 

bestaande meningsverschillen binnen de verschillende kampen, het kan evengoed onderdeel 

uitmaken van het politieke spel om de druk op de onderhandelingen zo hoog mogelijk te 

houden (zie tabel 5.5).  
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Tabel 5.5 Opvattingen van interne diplomatieke actoren over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 
Subthema’s 
diplomatieke 
interventies 

Serviërs Moslims Kroaten Milošević Karadzić Izetbegovi
ć 

Tudjma
n 

Totaal 

   N O*   N  O*   N O*  N  O*   N O*   N   O*   N O*     N 
Vance/Owen- 
  plan 

491 -.46 158 -.38 90 .65 102 .64 215 -.01 10
3 

-.19 9 .39 1168 

Drie etnische 
  staten 

123 .50 139 -.46 106 .83 19 .82 44 .43 14
2 

-.32 20 .90 593 

Diplomatiek 
  overleg 

77 -.06 95 .22 45 .22 47 .57 74 .22 21
2 

-.17 35 .53 585 

Stoltenberg/ 
  Owen-plan 

56 .38 137 -.56 32 .48 11 1.00 24 .65 10
4 

-.49 10 .80 374 

Overige speci- 
  fieke plannen 

53 .59 39 -.22 15 .60 7 .29 21 .67 19 -.50 6 .17 160 

Vredesakkoord 15 .30 14 -.04 5 1.00 5 .90 6 .17 10 -.25 3 .67 58 
Joint Action 
Plan 

4 .38 11 -.64     8 .25 5 -
1.00 

  28 

Overige alge- 
  mene akkoor- 
  den 

85 . 42 46 .63 65 .28 40 .56 36 .54 55 .46 17 .94 344 

Totaal 904 -.08 639 -.26 358 .57 231 .64 428 .20 65
0 

-.22 10
0 

.67 3310 

* opvatting van interne actoren over subthema’s ‘diplomatieke interventie’; waardenbereik van -1.00 
   (uitsluitend afwijzende opvattingen) tot +1.00 (uitsluitend instemmende opvattingen)   

 

De verschillen in opvatting tussen leiders en achterban die in de berichtgeving voorkomen, 

springen het meest in het oog waar het gaat om de Serven en het Vance/Owen-plan. De 

opvatting van zowel Milošević als Karadzić komt veelvuldig naar voren in de berichtgeving, 

Milošević is duidelijk voor het Vance/Owen-plan, Karadzić houdt zich per saldo op de 

vlakte. De Serven daarentegen zijn tegen Vance/Owen en die opvatting komt zeer frequent 

terug in de berichtgeving. Wat minder scherp komt hetzelfde beeld naar voren bij 

‘diplomatiek overleg’: Milošević en Karadzić tonen zich (uitgesproken) voorstander, de 

Serven zijn niet erg enthousiast.  

 

Binnen het kamp van de Moslims en de Kroaten zien we dergelijke verschillen in opvatting 

tussen politieke leiders en achterban niet. De opvattingen gaan telkens in dezelfde richting, 

de sterkte loopt soms wat uiteen. Met name het Vance/Owen-plan roept zeer wisselende 

reacties van de interne actoren op. Milošević en Tudjman zijn voor, Karadzić is per saldo 

neutraal, Izetbegović is tegen en van de bevolkingsgroepen zijn de Serven en de Moslims 

tegen, de Kroaten uitgesproken voor. Een ander subthema dat heftige reacties uitlokt, is het 

issue ‘drie etnische staten’. Het patroon is hier overigens zeer overzichtelijk: wat Servië en 

Kroatië betreft zijn zowel leiders als achterban (zeer) geporteerd voor deze gedachte. 
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Verondersteld wordt dat de beide leiders al in april 1992, kort na het uitbreken van de oorlog 

in Bosnië-Herzegovina, een geheim akkoord gesloten hebben om Bosnië onderling te 

verdelen. De Moslims, zowel de politieke leider als de achterban, zijn sterk gekant tegen het 

idee van drie etnische staten. Voor de opvolger van het Vance/Owen-plan – 

Stoltenberg/Owen – geldt hetzelfde: Kroaten en Serven unaniem en sterk voor, Moslims 

sterk tegen.  

5.5.1 Opvattingen van interne actoren over diplomatieke interventie: verschillen per 

dagblad 

De berichtgeving over de vele rondes in de vredesbesprekingen noopt uiteraard voortdurend 

tot keuzes: wie komt in welke mate aan het woord over de inhoud van de besprekingen en 

wie krijgt de gelegenheid zijn eigen opvattingen terzake voor het voetlicht te brengen? De 

neerslag van al die kleine en grote selectiebeslissingen is te vinden in tabel 5.6 

 
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  244 -.20 327 -.04 186 .03 147 -.11 904 -.08 
Moslims 172 -.29 247 -.35 145 -.13 75 -.17 639 -.26 
Kroaten 93 .44 122 .58 88 .68 55 .61 358 .57 
Milošević 88 .55 67 .74 49 .76 27 .48 231 .64 
Karadzić 135 .19 138 .26 77 .18 78 .13 428 .20 
Izetbegović 189 -.04 223 -.29 141 -.28 97 -.33 650 -.22 
Tudjman 33 .52 24 .81 28 .77 15 .60 100 .67 
Totaal 954 .02 1148 .01 714 .11 494 .01 3310 .04 

* opvatting van de betreffende actor over ‘diplomatieke interventie’ 

 

De vier dagbladen geven in grote lijnen hetzelfde beeld van de opvattingen van de interne 

actoren over ‘diplomatieke interventie’. In de weergave van de vier dagbladen houden de 

drie bevolkingsgroepen, Serven, Moslims en Kroaten, ieder voor zich er ten aanzien van 

diplomatieke interventie vrijwel dezelfde opvatting op na. De Moslims staan licht tot 

tamelijk afwijzend tegenover diplomatieke interventie (variërend van -.35 in NRC 

Handelsblad, tot -.13 in Trouw), de Kroaten zijn uitgesproken positief (variërend van =.68 in 

Trouw tot +.44 in de Volkskrant). Voor de Serven is het beeld wat minder eenduidig: in de 

berichtgeving van Trouw klinkt een neutraal/positieve ondertoon door (=.03), in de 

Volkskrant zijn de Serven licht negatief over diplomatieke interventie.  



 

 

95 

 

Voor de politieke leiders resulteert een ander beeld. Milošević, Karadzić en Tudjman zijn in 

de berichtgeving van alle onderzochte dagbladen per saldo positief over ‘diplomatieke 

interventie. De verschillen tussen de dagbladen schuilen in de sterkte van de scores: 

Karadzić komt in alle kranten naar voren als licht positief (van +.13 tot +.26), Milošević en 

Tudjman blijken uitgesproken positief ten opzichte van diplomatieke interventie (van +.48 

tot +.81). Eveneens volgens alle vier onderzochte dagbladen, is Izetbegović licht tot tamelijk 

negatief over diplomatieke interventie. Zijn opvatting komt in alle dagbladen (aanzienlijk) 

vaker naar voren dan de opvattingen van de drie andere leiders. De vier dagbladen zijn op dit 

punt tamelijk eensgezind in hun berichtgeving.  

 

Alle kranten zien vrijwel dezelfde verschillen tussen politieke leiders en hun achterban: in de 

berichtgeving van de Volkskrant, NRC Handelsblad en De Telegraaf zijn de Serven (licht) 

negatief over diplomatieke interventie, Karadzić licht positief, Milošević sterk positief. 

Alleen in Trouw zijn de Serven neutraal/positief over diplomatieke interventie, Karadzić en 

Milošević licht respectievelijk sterk positief.  

 

De afwijkende positie van zowel de Moslims als Izetbegović is even opvallend als 

verklaarbaar. Zowel de frequentie waarmee dagbladen schrijven over Izetbegovićs’ 

opvatting over diplomatieke interventie als de richting van die opvatting, hangen samen met 

de positie die Izetbegović in 1993 zowel in politiek als militair opzicht innam. Gedurende 

heel 1993 hadden de Moslims het meest te verliezen bij een eventuele diplomatieke 

oplossing; grote delen van Bosnië waren immers in handen van de Kroaten en de 

(Bosnische) Serven. Zowel Izetbegović als zijn achterban hebben in de loop van 1993 

herhaaldelijk laten blijken meer te zien in militaire dan in diplomatieke interventie, uiteraard 

in de veronderstelling dat een gewapend ingrijpen door de internationale gemeenschap voor 

Bosnië-Herzegovina uiteindelijk tot een beter resultaat zou leiden dan de verschillende 

plannen voor vrede leken in te houden.  

 

5.6 De opvattingen van interne militaire actoren over diplomatieke interventie 

 

In de berichtgeving over diplomatieke interventie nemen de militaire leiders aan zowel 
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Servische, Bosnische als Kroatische kant een bijzondere positie in. De militaire leiders zijn 

komen tamelijk vaak aan het woord als het om ‘overige algemene akkoorden’ gaat, in 

concreto om het sluiten van een bestand. Ze zijn op dat punt ook opvallend eensgezind: 

zowel de Servische, Bosnische als Kroatische militaire leiders zijn sterk vóór het sluiten van 

dergelijke bestanden. Krachtens het aloude devies ‘indien gij de vrede wilt, wees dan op de 

oorlog voorbereid’, willen de generaals met andere woorden geen oorlog voeren maar een 

wapenstilstand overeenkomen en vervolgens een vredesakkoord tekenen. De vredelievende 

opvatting houdt stand zolang het in algemene termen over diplomatieke interventie gaat. 

Zodra een specifiek plan voor vrede aan de orde komt – Vance/Owen, Stoltenberg/Owen – 

zijn de generaals mordicus tegen. In een enkel geval staan politieke en militaire leiders dan 

lijnrecht tegenover elkaar: terwijl de militaire leiding van de Kroaten zich tegen verklaart, 

tekenen de diplomatieke vertegenwoordigers een akkoord. 

 
Tabel 5.7 Opvattingen interne militaire actoren over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 

Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

Servische 
militaire leiders 

Bosnische 
militaire leiders 

Kroatische 
militaire leiders 

Totaal 

    N O * N O * N O * N O * 
Algemene akkoorden 88 .73 84 .80 76 .71 248 .75 
Vance/Owen-plan 49 -.68 5 -.50 5 -.50 59 -.65 
Diplomatiek overleg 31 -.52 7 -.64 7 -.43 45 -.52 
Overige subthema’s 24 -.19 8 -.31 4 .50 36 -.14 

* opvatting militaire leiders over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 

 

De berichtgeving in de vier dagbladen loopt op dit onderdeel overigens nogal uiteen. 

‘Diplomatieke interventie’ als een thema beschouwend, zijn de Servische militaire leiders in 

de berichtgeving van zowel de Volkskrant als De Telegraaf tegen, in de berichtgeving van 

NRC Handelsblad en Trouw zijn ze per saldo voor diplomatieke interventie. De Bosnische 

en Kroatische militaire leiders zijn in de berichtgeving van alle kranten voor diplomatieke 

interventie. Soms komt dat zeer uitgesproken naar voren (NRC Handelsblad, +.80 voor 

Kroatische leiders), soms zeer zwak ( De Telegraaf, +.04 voor Kroatische leiders).  

 
Tabel 5.8 Opvattingen Servische, Bosnische en Kroatische militaire leiders over diplomatieke interventie, 

uitgesplitst naar dagblad 
 
Militaire leiders 

de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf 

 N O * N O * N O * N O * 
Servië 64 -.26 58 .36 41 .27 29 -.17 
Bosnië 26 .37 47 .54 20 .73 11 .73 
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Kroatië 25 .46 33 .80 20 .60 14 .04 
* opvatting militaire leiders over diplomatieke interventie 
 
Een tweede opmerkelijk punt in de berichtgeving over de positie van interne militaire 

actoren is het soms levensgrote verschil tussen woorden en daden. Terwijl ze zich steeds 

voorstander tonen van het sluiten van een bestand, worden die talloze wapenstilstanden en 

bestanden keer op keer geschonden. Niet door diplomaten aan de onderhandelingstafel, maar 

door militairen op het slagveld. De dagbladen melden 122 keer een militaire actie inzake een 

van de vele bestanden. De overige subthema’s over ‘diplomatieke interventie’ komen alles 

bij elkaar genomen nog slechts negentien keer ter sprake, reden om ze verder buiten 

beschouwing te laten. Servische militaire leiders worden in de berichtgeving 48 keer in 

verband gebracht met enigerlei actie ten tijde van een bestand, Kroatische militairen 40 keer, 

Bosnische 34 keer.  Alle militaire leiders scoren negatief, hetgeen impliceert dat ze per saldo 

een actie ondernemen gericht tegen enigerlei bestand. Ook op dit onderdeel loopt de 

berichtgeving in de vier dagbladen enigszins uiteen. Over het geheel genomen zijn de 

militaire leiders in de berichtgeving van de Volkskrant het meest negatief (-.63), in die van 

De Telegraaf het minst negatief (-.32). Anders gezegd: een kop als ‘Serviërs houden zich 

aan bestand’ zal eerder in De Telegraaf dan in de Volkskrant worden aangetroffen.  

 

5.7 Opvattingen van externe actoren over diplomatieke interventie 

 

Bij het zoeken naar een diplomatieke oplossing van het conflict in voormalig Joegoslavië, is 

een keur aan externe actoren betrokken, zowel instellingen als personen. Omwille van de 

overzichtelijkheid laten we in tabel 5.7 de categorie ‘overige actoren’ buiten beschouwing. 

Verder laten we de categorieën ‘overige specifieke vredesplannen’ en ‘overige algemene 

akkoorden’ buiten de tabel: in het eerste geval gaat om plannen die na de lancering 

nauwelijks of geen rol meer spelen in de berichtgeving, in het tweede geval om de talrijke 

deelakkoorden van tijdelijke aard (wapenstilstanden). Van de oorspronkelijk getraceerde 

1569 uitspraken, blijven er dusdoende 1140 over. Wie volgens de onderzochte dagbladen 

welke opvatting waarover heeft geventileerd, is samengevat in tabel 5.9. 

 

Het algemene beeld is voor de meeste externe actoren tamelijk eenduidig: men is voor een 

diplomatieke oplossing, negatieve scores komen weinig voor. Maar de vraag is natuurlijk 

wat een diplomatieke oplossing precies moet inhouden. Kijken we naar de meer uitgewerkte 
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ideeën over een diplomatieke oplossing van het conflict, dan zien we in de berichtgeving 

over de opvattingen van externe actoren verschillen naar voren komen.  

 

De externe actoren zijn alleen over het opdelen van Bosnië in drie etnische staten 

eensgezind, ook al zijn noch de Verenigde Staten noch de Europese Unie daar sterk voor. De 

interne actoren verschillen sterk van mening over deze optie en worden het niet eens over de 

grenzen die moeten worden vastgesteld. De pogingen van externe actoren, met name de 

bemiddelaars, om de drie strijdende partijen op een lijn te krijgen, lopen op niets uit. Wat 

resteert, is een zeer ingewikkelde lappendeken van grotere en kleine grondgebieden voor de 

drie staten. 
 

Tabel 5.9 Opvattingen van externe actoren over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 

      Subthema 
    diplomatieke  
      interventie 

Diplomatiek 
overleg 

Vredes-
akkoord 

Vance/Owen
- 

plan 

Stoltenber
g/ 

Owen-plan 

Joint 
Action 
Plan 

Drie 
etnische 
staten 

Totaal 

Externe actor N O* N O N O* N O* N O* N O* N O
* 

Bemiddelaars 97 .66 9 .72 63 .57 35 .67 4 -.13 57 .45 265 .5
8 

Verenigde Staten 85 .59 8 .88 107 -.12 8 -.06 25 .68 26 .23 259 .2
6 

Europese Unie 44 .73 6 .92 52 .69 5 .00 26 -.37 40 .28 173 .4
3 

Rusland 44 .89 4 .88 58 .87 1 1.00 18 1.00 1 .50 126 .8
9 

VN/veiligheidsraad 35 .74 5 .90 27 .61 4 -.50   7 .71 78 .6
4 

Overige Eu-landen 14 .89   11 .50 4 -.63 14 1.00 3 .17 46 .6
5 

Frankrijk 9 -.11   13 .85 4 -.63 17 .97 2 .50 45 .5
6 

Groot-Brittannië 9 .89   13 .77 2 -.25 15 1.00 1 .50 40 .8
3 

Internationale 
  gemeenschap 

10 .50 2 .50 8 .06 6 .50   13 .42 39 .3
8 

NAVO 7 1.00   8 .38   20 .28 1 1.00 36 .4
6 

Duitsland 7 .50 1 1.00 4 .88 7 -.50   9 .28 28 .2
5 

Overige landen 
Europa 

2 .75     1 1.00 2 .00   5 .5
0 

Totaal 363 .68 35 .83 364 .44 77 .22 14
1 

.54 160 .37 114
0 

.5
2 

* opvatting externe actoren over voorgestelde diplomatieke oplossing van het conflict 

 

Over de twee andere concrete plannen voor vrede bestaat tussen de externe actoren per saldo 
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geen overeenstemming. De Verenigde Staten vormen hierbij volgens de berichtgeving de 

grootste dwarsligger. Het Vance/Owen-plan wordt door hen, als enige externe actor, 

afgewezen (107 uitspraken met een mening van -.12). Ditzelfde geldt voor het vervolgplan 

van de onderhandelaars Stoltenberg en Owen. Dit plan wordt echter door meerdere externe 

actoren afgewezen.  

 

5.7.1 De opvattingen van externe actoren over diplomatieke interventie per dagblad  

Evenals bij de interne actoren maken de dagbladen ook keuzes wanneer het gaat om de 

externe actoren en hun opvattingen over mogelijke diplomatieke oplossingen voor het 

conflict. De verschillen in berichtgeving over de opvattingen van de externe actoren zijn niet 

groot, maar op een enkel punt op z’n minst het signaleren waard. We staan stil bij drie 

punten: 

 

• de hoeveelheid aandacht die de dagbladen aan dit aspect van het conflict in Joegoslavië besteden; 

• de aard van de opvattingen van de externe actoren over diplomatieke interventie zoals 

weergegeven in de dagbladen, en de verschillen tussen actoren en tussen kranten; 

• de verdeling van aandacht voor opvattingen van externe actoren over de verschillende actoren/ 

  

Tabel 5.10  De opvattingen van externe diplomatieke actoren over diplomatieke interventie, uitgesplitst naar 
dagblad 

Externe actoren de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N  O N O* N O* N O* N O* 
Bemiddelaars 75 .55 96 .48 64 .82 30 .52 265 .58 
Verenigde Staten 63 .25 97 .28 66 .30 33 .15 259 .26 
Europese Unie 47 .41 46 .61 54 .21 26 .62 173 .43 
Rusland 26 .87 53 .90 30 .92 17 .88 126 .89 
VN/Veiligheidsraad 32 .50 24 .81 10 .55 12 .75 78 .64 
Overige EU-landen 7 .50 18 .72 17 .62 4 .75 46 .65 
Frankrijk 8 .69 15 .57 17 .71 5 -.20 45 .56 
Groot-Brittannië 10 .90 15 .77 15 .83   40 .83 
Internationale 
gemeenschap 

9 .28 20 .40 5 .60 5 .30 39 .38 

NAVO 9 .39 6 .67 20 .40 1 1.00 36 .46 
Duitsland 6 .25 14 .50 7 -.14 1 -.50 28 .25 
Overige landen 
Europa 

  1 1.00 3 .33 1 .50 5 .50 

Totaal 
In % totaal  

292 
25,6 

.48 405 
35,5 

.55 308 
27,0 

.53 135 
11,8 

.48 1140 
100,0 

.52 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
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Aandacht voor opvattingen externe actoren  

Rekening houdend met het totaal aan berichtgeving over het conflict in Joegoslavië, is het 

eerste wat opvalt dat de Volkskrant en De Telegraaf aan dit aspect verhoudingsgewijs weinig 

aandacht besteden. De Telegraaf is goed voor 15,6 procent van alle berichtgeving over het 

conflict in Joegoslavië, van de berichtgeving over dit aspect neemt de krant bijna 12 procent 

voor haar rekening. Voor de Volkskrant geldt hetzelfde: 31,9 procent van de totale 

berichtgeving, 25,6 procent van de berichtgeving over dit aspect. Trouw en NRC 

Handelsblad geven precies het omgekeerde beeld te zien: 22,2  procent respectievelijk 30,5 

procent van de totale berichtgeving, 27,0 procent respectievelijk 35,5 procent van de 

berichtgeving over opvattingen van externe actoren over diplomatieke interventie.  

 

Aard van opvattingen externe actoren 

In de berichtgeving van alle vier de dagbladen komt naar voren dat de externe actoren – een 

enkele uitzondering daargelaten – positief tot zeer positief zijn over diplomatieke 

interventie. De enkele uitzondering betreft de externe actor ‘Duitsland’ die volgens Trouw ( 

N=7, -.14) en De Telegraaf (N=1, -.50) zich negatief uitlaat over diplomatieke interventie en 

de externe actor ‘Frankrijk’, die volgens De Telegraaf (N=5, -.20) eveneens negatief is. In 

alle gevallen gaat het om een gering aantal uitspraken.  

 

Maar ook wanneer de aantallen aanzienlijk hoger liggen en de richting van de opvattingen 

overeenkomt, zijn sommige verschillen niet onaanzienlijk. Zo schetsen de Volkskrant, NRC 

Handelsblad en De Telegraaf in hun berichten alle drie het beeld dat de externe actor 

‘bemiddelaars’ behoorlijk positief is over diplomatieke interventie (scores van +.55, +.48 en 

+.52) en doet Trouw daar nog een flinke schep bovenop (+.82). Wat de externe actor ‘EU’ 

betreft zijn de verschillen ook tamelijk groot: De Telegraaf (+.62) en NRC Handelsblad 

(+.61) het meest positief, de Volkskrant (+.41) en vooral Trouw (+.21) aanzienlijk 

gematigder. Voor ‘VN/Veiligheidsraad’ geldt dat NRC Handelsblad (+.81) en De Telegraaf 

(+.75) in hun berichtgeving de indruk geven dat deze actor uitgesproken positief is over 

diplomatieke interventie, voor Trouw (+.55) en de Volkskrant (+. 50) geldt dat veel minder.  

 

Verdeling van aandacht over externe actoren 

Wat de verdeling van aandacht over de verschillende externe actoren betreft, zijn de 

verschillen tussen de vier dagbladen opmerkelijk klein. Het gaat om nuances. De ene krant 
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laat externe actor A wat meer aan het woord over diplomatieke interventie, de andere 

externe actor B. Voor de vijf meest voorkomende externe actoren, is de verdeling 

samengevat in tabel 5.11.  
Tabel 5.11  Verdeling van aandacht voor opvattingen externe actoren over diplomatieke interventie over de 

verschillende actoren, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf 
Externe actor N In % * N In % * N In % * N In % * 
Bemiddelaars 75 25,7 96 23,7 64 20,8 30 22,2 
Verenigde Staten 63 21,6 97 24,0 66 21,4 33 24,4 
Europese Unie 47 16,1 46 11,4 54 17,5 26 19,3 
Rusland 26 8,9 53 13,1 30 9,7 17 12,6 
VN/Veiligheidsraad 32 11,0 24 5,9 10 3,2 12 8,9 
Overige 49 16,8 89 22,0 84 27,2 17 12,6 
Totaal 292 100,0 405 100,0 308 100,0 135 100,0 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 

 

De verhoudingsgewijs hoge percentages voor ‘overige externe actoren’ bij NRC 

Handelsblad en Trouw vloeien voort uit het feit dat beide kranten de externe actoren 

‘Engeland’, ‘Frankrijk’ en ‘overige EU-landen’ relatief vaak aan het woord laten komen en 

dat verder in de kolommen van NRC Handelsblad de externe actor ‘internationale 

gemeenschap’ en in die van Trouw de externe actor ‘NAVO’ relatief vaak hun opvatting 

over diplomatieke interventie ventileren.  

 

5.8 De opvattingen van Nederlandse actoren over diplomatieke interventie 

 

De Nederlandse diplomatieke actoren spelen in de berichtgeving over ‘diplomatieke 

interventie’ een marginale rol. In totaal hebben we 139 uitspraken van Nederlandse actoren 

achterhaald. In de dagbladen staan positieve uitlatingen van de Nederlandse regering over 

het Vance/Owen-plan. Over het Stoltenberg/Owen-plan en het Joint Action Plan laat 

Nederlandse diplomatie afkeurende woorden noteren in de berichtgeving. Opvallend is dat er 

naar verhouding vaak wordt gepraat over dit laatste plan, vooral door minister van 

Buitenlandse Zaken Kooijmans. De overige actoren laten zich niet of nauwelijks uit over dit 

plan.  

 

Een ander opvallend aspect is dat de gedachte om Bosnië op te delen in drie etnische staten 

door vrijwel alle externe actoren wordt gesteund, maar door de Nederlandse diplomatie 

wordt afgewezen. ‘Drie etnische staten’ komt terug in 12 uitspraken: minister Kooijmans 
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stelt het idee zes keer aan de orde (-.42), de regering vijf keer (-.50), minister-president 

Lubbers een keer (+.1.0).  

 

NRC Handelsblad besteedt veel aandacht aan het thema ‘diplomatieke interventie’ en dat 

geldt ook voor de opvattingen van Nederlandse actoren over dit thema. Ruim 37 procent van 

de berichtgeving over opvattingen van Nederlandse actoren inzake ‘diplomatieke 

interventie’ komt op naam van deze krant. De nadruk ligt daarbij op de Nederlandse regering 

en de Tweede Kamer. De andere drie kranten besteden allemaal ongeveer evenveel aandacht 

aan de opvattingen van Nederlandse actoren ten aanzien van diplomatieke interventie.  

 

5.9 Evaluerende uitspraken in dagbladen over diplomatieke interventie  

 

Behalve de opvattingen van diverse betrokkenen over diplomatieke interventie zoals 

weergegeven in de berichtgeving, bevat de constante nieuwsstroom ook met enige regelmaat 

evaluerende uitspraken over de verschillende pogingen om een diplomatieke oplossing voor 

het conflict te vinden. Voor de beschrijving en analyse van dit aspect hanteren we de 

gelaagdheid zoals eerder toegepast in hoofdstuk 3 ten aanzien van de beoordeling door de 

kranten van de strijdende partijen. We beginnen met een overzicht van alle evaluerende 

uitspraken in de berichtgeving van de dagbladen. Vervolgens kijken we naar evaluerende 

uitspraken in de berichtgeving die als bron de krant zelf hebben en in derde en laatste 

instantie brengen we in beeld hoe de kranten in hun (hoofd)redactionele commentaren en 

nieuwsanalyses geschreven door eigen redacteuren, oordelen over diplomatieke interventie. 

 
Tabel 5.12 Evaluerende uitspraken over diplomatieke interventie, uitgesplitst naar dagblad 

Subthema’s 
diplomatieke 
interventie  

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N O* N O* N O* N O* N O* 
Vance/Owen-plan 55 -.57 59 -.64 25 -.38 16 -.22 155 -.53 
Diplomatiek overleg 32 -.28 30 -.33 8 -.50 22 .07 92 -.23 
Stoltenberg/Owen- 
  plan 

13 -.58 31 -.29 18 -.75 2 -1.00 64 -.50 

Drie etnische staten 18 -.47 20 -.30 16 -.63 5 -.60 59 -.47 
Joint Action Plan 6 -.92 10 -.80 6 -.42 9 -.44 31 -.65 
Vredesakkoord 1 1.00 1 -1.00 6 -.42 1 -1.00 9 -.39 
Totaal 125 -.49 151 -.47 79 -.53 55 -.22 410 -.45 

* opvatting in betreffende krant over subthema ‘diplomatieke interventie’ 
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Ter toelichting: in voorgaande tabellen over diplomatieke interventie waren steeds de 

subthema’s ‘overige specifieke plannen’ en ‘overige algemene akkoorden’ opgenomen. In 

tabel 5.12 vervallen deze subthema’s bij gebrek aan evaluerende uitspraken terzake.  

 

De verschillende varianten en pogingen vallend onder ‘diplomatieke interventie’ worden 

over het geheel genomen negatief beoordeeld. De enige betekenisvolle uitzondering daarop 

betreft ‘diplomatiek overleg’, dat in De Telegraaf licht positief wordt geëvalueerd (N=22, 

+.07).  

 

De meeste aandacht gaat uit naar het Vance/Owen-plan dat door alle dagbladen negatief 

wordt beoordeeld. Het minst negatief is de beoordeling in De Telegraaf (-.22), het meest 

negatief die in NRC Handelsblad (-.64). In paragraaf 5.12 werken we ook dit aspect van de 

berichtgeving over het Vance/Owen-plan verder uit. De gedachte om als oplossing voor het 

conflict Bosnië op te delen in drie etnische staten – volop gesteund door externe actoren – 

vindt geen genade in berichtgeving in de dagbladen; de evaluaties zijn per saldo in alle 

dagbladen negatief. Het minst negatief is de berichtgeving in NRC Handelsblad, het sterkst 

afwijzend op dit punt is de berichtgeving in Trouw.  

 

5.9.1 Het oordeel van de dagbladen zelf over diplomatieke interventie  

We beginnen met de verzameling evaluerende uitspraken over ‘diplomatieke interventie’ 

met als bron de krant zelf.  
 
Tabel 5.13 Evaluerende uitspraken over diplomatieke interventie met als bron de krant zelf, uitgesplitst naar 

dagblad  
Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N O * N O* N O* N O* N O* 
Vance/Owen-plan 31 -.74 23 -.74 12 -.71 2 -1.00 68 -74 
Diplomatiek overleg 15 -50 14 -86 2 -1.00 5 .00 36 -60 
Stoltenberg/Owen- 
  plan 

4 -1.00 5 -.80 9 -.94   18 -.92 

Drie etnische staten 11 -.41 2 .75 4 1.00   17 -.59 
Joint Action Plan 5 -.90 3 -.50 3 -.33 1 -.50 12 -.63 
Vredesakkoord   1 -1.00 2 -1.00 1 -1.00 4 -1.00 
Totaal 66 -.66 48 -.77 32 -.81 9 -.39 155 -.71 

* opvatting krant over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 

 

In De Telegraaf zijn nauwelijks evaluerende uitspraken over diplomatieke interventie aan te 
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treffen die op rekening van de krant zelf geschreven kunnen worden. Alleen over 

diplomatiek overleg en het Vance/Owen-plan spreekt de krant zich meer dan een keer uit. De 

overige dagbladen bevatten aanzienlijk meer evaluerende uitspraken over diplomatieke 

interventie met als bron de krant zelf.  

 

De positieve houding die externe actoren blijkens de berichtgeving innemen ten aanzien van 

diplomatieke interventie staat in tamelijk schril contrast met het oordeel van de dagbladen 

zelf op dit punt. Diplomatieke interventie is in de ogen van geen van de dagbladen een 

aanvaardbare oplossing van het conflict, alle ideeën over dit punt worden in alle kranten 

negatief beoordeeld. Ook hier is het Vance/Owen-plan veruit het meest voorkomende 

onderwerp van bespreking. De uitkomst is eenduidig: het plan wordt unaniem afgewezen. 

Dat beeld verandert niet als we ons beperken tot de evaluerende uitspraken over 

diplomatieke interventie die zijn gedaan in (hoofd)redactionele commentaren en 

nieuwsanalyses geschreven door eigen redacteuren.  

 
Tabel 5.14 Evaluerende uitspraken over diplomatieke interventie gedaan in (hoofd)redactionele commentaren 

en nieuwsanalyses geschreven door eigen redacteuren, uitgesplitst naar dagblad  
Subthema’s 
diplomatieke 
interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N O * N O* N O* N O* N O* 
Vance/Owen-plan 12 -.63 12 -.75 6 -.1.00 2 -1.00 32 -77 
Diplomatiek overleg 7 -21 7 -79 2 -1.00   16 -56 
Drie etnische staten 5 -90 2 -75 2 1.00   9 -.89 
Joint Action Plan 5 -.90 2 -.50 2 -.25   9 -.67 
Stoltenberg/Owen- 
  plan 

3 -1.00 2 -.1.00 3 -1.00   8 -1.00 

Vredesakkoord   1 -1.00 1 -1.00   2 -1.00 
Totaal 32 -.66 26 -.77 16 -91 2 -1.00 76 -.76 

* opvatting krant over subthema’s ‘diplomatieke interventie’ 

 

De conclusie is even helder als onontkoombaar: in 1993 zien de vier onderzochte dagbladen 

diplomatieke interventie niet als een aanvaardbare oplossing van de oorlog in Bosnië.  

 

5.10 Onderlinge verhoudingen van de interne diplomatieke actoren 

 

De drie strijdende partijen in voormalig Joegoslavië zijn het uiteraard niet eens over de 

meest gewenste oplossing van het conflict. Maar ook binnen elk van de drie kampen steken 
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bij tijd en wijle verschillen in inzicht de kop op. Soms worden verschillen van inzicht tussen 

twee strijdende partijen aan de kant geschoven en vervangen door een tijdelijk 

samenwerkingsverband, met als doel het in het nauw drijven en zo mogelijk uitschakelen 

van de derde partij. In deze paragraaf schetsen we een beeld van de verhoudingen zoals die 

in 1993 in de berichtgeving naar voren gekomen zijn tussen de leiders onderling en tussen de 

bevolkingsgroepen onderling, voorzover betrekking hebbend op het thema ‘diplomatieke 

interventie’.  

 

5.10.1 Evaluerende uitspraken van interne politieke leiders over elkaar 

De politieke leiders van de drie strijdende partijen spelen een belangrijke rol in de diverse 

onderhandelingsrondes. Afgaande op de berichtgeving in het kader van diplomatieke 

interventie is hun onderlinge relatie over het geheel genomen verrassend goed. Daarbij moet 

natuurlijk wel worden bedacht dat het slechts om een onderdeel van de totale berichtgeving 

over het conflict in Joegoslavië gaat.  

 

Tabel 5.15 Evaluerende uitspraken van interne politieke leiders over elkaar 

Politieke leider die 
wordt beoordeeld  

 
Milošević 

 
Karadzić 

 
Izetbegović 

 
Tudjman 

 
Totaal 

Politieke leider die 
oordeel uitspreekt 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

 
N 

 
O* 

Milošević 2 1.00 30 -.32 10 -.25 28 .50 70 .06 
Karadzić 13 -.08 5 .20 49 -.15 2 -1.00 69 -.14 
Izetbegović 4 .63 37 -.12 3 1.00 24 .79 68 .29 
Tudjman 28 .52 2 .75 35 .26 3 1.00 68 .41 
Totaal 47 .38 74 -.16 97 .02 57 .60 275 .15 

* oordeel van de politieke leiders over elkaar, schaal loopt van + 1.00 (uitsluitend positieve uitspraken)  tot -
1.00 (uitsluitend negatieve uitspraken)  

 

Deze tabel geeft een eindscore voor de oordelen van de politieke leiders over elkaar, 

tussentijdse schommelingen zijn niet zichtbaar. Een nadere analyse door de tijd heen laat 

zien dat met name bij twee relaties de eindscore niet alles zegt: Milošević-Karadzić en 

Izetbegović-Karadzić spreken zich in de loop van 1993 in nogal wisselende bewoordingen 

over elkaar uit. De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzić is het middelpunt van de 

negatieve en soms schommelende evaluaties. Zelf laat hij zich per saldo negatief uit over 

iedereen behalve over zichzelf. Karadzić op zijn beurt wordt niet alleen door Izetbegović, 

maar ook door Milošević negatief beoordeeld, wat op zich een verrassing genoemd kan 
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worden. Dat de Servische leider Milošević negatief oordeelt over de Bosnische leider 

Izetbegović ligt in de lijn der verwachtingen, de oorlog wordt in 1993 immers grotendeels 

gevoerd tussen Serven en Moslims. Maar dat Milošević ook negatief oordeelt over Karadzić, 

duidt erop dat de wegen en belangen van beide leiders in 1993 niet altijd parallel lopen. Bij 

verdere analyse blijken de oordelen van Karadzić en Milošević over elkaars standpunten in 

de context van diplomatieke interventie, nogal wisselend in de tijd. In het eerste kwartaal 

laat Milošević zich 14 keer en in negatieve zin uit over Karadzić (-. 43), Karadzić spreekt 

weinig over Milošević, maar is wel positief (N=4, +.63). In het tweede kwartaal nemen beide 

politici afstand van elkaar waar het thema ‘diplomatieke interventie’ aan de orde is. In de 

maand mei kunnen beide leiders het niet eens worden over een gezamenlijke strategie om de 

oorlog in Bosnië langs diplomatieke weg te beëindigen. Milošević uit zich negatief over 

Karadzić (N= 7, -.50), Karadzić is over Milošević evenzeer negatief (N=9, -.78). In de 

tweede helft van het jaar bevat de berichtgeving slechts heel af en toe nog wederzijdse 

evaluaties.  

 

Ook de verhouding tussen Karadzić en Izetbegović is nogal wisselend op het punt van 

diplomatieke interventie. Over het hele jaar gezien staan ze blijkens de berichtgeving tijdens 

de vele onderhandelingsrondes nogal eens tegenover elkaar, ze beoordelen elkaar negatief. 

Het derde kwartaal springt er uit: van beide leiders zijn in die periode veel evaluerende 

uitspraken aan te treffen: 19 van de 37 evaluerende uitspraken van Izetbegović over 

Karadzić zijn afkomstig uit juli, augustus of september, omgekeerd geldt dat voor 30 van de 

49 uitspraken. Opmerkelijker: Izetgebovic is in die periode positief over de opstelling van 

Karadzić (+.37), Karadzić uit zich wisselend over Izetbegović. Aanvankelijk is hij licht 

positief (juli: N = 10, +. 15), naderhand licht negatief (augustus/september N= 20, -.15). 

 

Behalve Karadzić zelf laat alleen de Kroatische president Tudjman zich, zij het zeer 

spaarzaam, positief uit over de leider van de Bosnische Serven. Karadzić is overigens over 

zichzelf minder positief dan de andere politieke leiders: hoewel het om weinig uitspraken 

gaat, valt op dat de politieke leiders zichzelf zeer positief beoordelen.  

  

De verschillen in de berichtgeving tussen de vier kranten zijn marginaal. De Volkskrant heeft 

het meest oog voor de evaluerende uitspraken over de andere politieke leiders (37,8 procent 
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van deze uitspraken is afkomstig uit deze krant). Ook NRC Handelsblad (34,2 procent) 

besteedt aan dit onderdeel bovengemiddeld aandacht, zij het in lichte mate. Trouw (17 

procent) en De Telegraaf (11,2 procent) daarentegen hebben wat minder aandacht voor de 

onderlinge verhoudingen tussen de politiek leiders. Over het geheel wijkt het beeld dat de 

dagbladen schetsen de onderlinge verhoudingen alleen in Trouw enigszins af: hier wordt ook 

Karadzić per saldo positief geëvalueerd door zijn collega’s (9 uitspraken met een mening 

van.39).  

 

5.10.2 Evaluerende uitspraken van overige vertegenwoordigers van de  

bevolkingsgroepen  

In de berichtgeving wordt vaak melding gemaakt van ‘de Serven’, ‘de Kroaten’ en ‘de 

Moslims’ die zich voor of tegen een andere strijdende partij uitspreken in het kader van het 

thema ‘diplomatieke interventie’. ‘Bosniërs dreigen Kroaten met Veiligheidsraad’, ‘Kroaten 

zoeken heil bij Serven’ en ‘Kroaten en Moslims eens over ruil gevangenen’ zijn voorbeelden 

van dergelijke uitspraken. In deze paragraaf kijken we naar de onderlinge verhoudingen 

zoals naar voren komend in dit type uitspraken in de dagbladen. Hierbij hebben we de eerder 

genoemde bevolkingsgroepen Serven, Moslims en Kroaten verder uitgesplitst om een 

nauwkeuriger beeld te krijgen van de onderlinge verhoudingen. ‘Serven’ bijvoorbeeld is dan 

de verzamelnaam voor woordvoerders, diplomaten en politici (uitgezonderd de politieke 

leider Milošević), sprekend namens Servië alsmede de tamelijk veel voorkomende 

uitdrukking ‘Belgrado’. De Bosnische Serven (inclusief Pale) vormen een aparte categorie. 

Hetzelfde onderscheid is gehanteerd bij Kroaten en Moslims, met daarbij de kanttekening 

dat ‘Bosnische Moslims’ in de praktijk samenvalt met ‘Bosnische regering’.  
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Tabel 5.16 Evaluerende uitspraken van overige vertegenwoordigers bevolkingsgroepen  

Bevolkingsgroep 
die wordt 

beoordeeld  

 
 

Serven 

 
Bosnische 

Serven 

 
 

Moslims 

 
Bosnische 
Moslims 

 
 

Kroaten 

 
Bosnisch

e 
Kroaten 

 
 

Totaal 

Bevolkingsgroep 
op wiens naam 
oordeel staat  

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 
Serven 15 -.97 59 -.50 69 -.17 7 -.93 88 .31   238 -.15 
Bosnische Serven 25 -.44 2 -

1.00 
40 -.10 4 -.75 11 .14   82 -.23 

Moslims 41 -.23 14 .29 1 -1.00 1 -.50 47 .03 5 -
.20 

109 -.06 

Bosnische Moslims 17 -.62 1 -.50 1 -1.00 6 .00 12 -.25 3 .33 40 -.35 
Kroaten 93 .35 9 .39 83 -.18 7 -43 6 .25 6 .42 204 .11 
Bosnische Kroaten 1 -1.00 2 .50 10 -.25 4 .00 3 .33   20 -.08 
Totaal 192 -.07 87 -.27 204 -.17 29 -.45 167 .18 14 .18 693 -.08 

* oordelen op naam van overige vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen, schaal loopt van +1.00 
(uitsluitend positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 

 

 

De evaluerende uitspraken op naam van overige vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen 

geven een ander beeld te zien dan de evaluerende uitspraken van de betrokken politieke 

leiders over elkaar. De strekking van de uitspraken over en weer is per saldo een stuk 

negatiever dan bij de politieke leiders. Alleen Kroaten en Serven beoordelen elkaar duidelijk 

positief. Voor ‘Kroaten over Serven’ is de uitkomst (N=93, O = +.35) omgekeerd (N=88, 

O=+.31).  

 

De complexiteit van de onderhandelingen over vrede in Joegoslavië en het daarmee 

samenhangende gebrek aan transparantie, is treffend te illustreren aan de hand van de 

evaluerende uitspraken in de berichtgeving over Serven. Per saldo is de evaluatie van Serven 

neutraal. Een uitkomst die vrijwel niets zeggend wordt zodra we de opbouw van het saldo in 

de beschouwingen betrekken: achter het gemiddelde blijken scherpe tegenstellingen schuil te 

gaan. Zetten we de evaluerende uitspraken op naam van Kroaten over Serven (N=93, +.35) 

buiten haakjes, dan resteert een negatieve evaluatie voor Serven (N=99, -.47). Samenvattend:  

 

• Kroaten spreken zich veel en positief uit over Serviërs; 

• Bosnische Kroaten spreken zich nauwelijks en negatief uit over Serviërs; 

• Moslims spreken zich redelijk vaak en licht negatief uit over Serviërs; 

• Bosnische Moslims spreken zich niet zo veel en sterk negatief uit over Serviërs; 
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• Serviërs spreken zich niet zo veel en uiterst negatief uit over Serviërs; 

• Bosnische Serviërs spreken zich niet zo veel en licht negatief uit over Serviërs.  

 

Samengevat: op ‘Kroaten na zijn in de berichtgeving alle partijen negatief tot uiterst negatief 

over Serven, inclusief de (Bosnische) Serven zelf. Dat laatste wijst op onenigheid, niet alleen 

tussen Serven en Bosnische Serven maar ook tussen Serven onderling. De verdeeldheid 

tussen Serven en Bosnische Serven is conform de onenigheid die we al eerder signaleerden 

tussen de politieke leiders, Milošević en Karadzić. De verdeeldheid binnen het strikt 

Servische kamp is een nieuwe nuance. Typerend voor dit verschijnsel zijn uitspraken als 

‘Hilarisch vertoon van verdeeldheid onder Serviërs’ en ‘“Echte” Serviërs en “half”-Serviërs 

groeien uit elkaar’. De twee andere bevolkingsgroepen, (Bosnische) Moslims en (Bosnische) 

Kroaten hebben blijkens de berichtgeving slechts af en toe en veel minder uitgesproken te 

kampen met onderlinge verdeeldheid over de te volgens koers bij de onderhandelingen over 

vrede.   

  

De opstelling van de (Bosnische) Moslims wordt door (Bosnische) Serven en (Bosnische) 

Kroaten negatief beoordeeld. De Kroaten kunnen bogen op een overwegend positieve 

beoordeling: alleen Bosnische Moslims oordelen per saldo licht negatief over de opstelling 

van de Kroaten aan de onderhandelingstafel.  

Kort samengevat: uit de berichtgeving over de verhoudingen tussen de drie betrokken 

partijen in het kader van diplomatieke interventie, komt naar voren dat: 

 

• de (Bosnische) Moslims een geïsoleerde positie innemen; 

• binnen het kamp van de (Bosnische) Serviërs sprake is van stevige meningsverschillen; 

• Serviërs en Kroaten positief zijn over elkaars opstelling.  

 

Door de tijd heen zijn de evaluerende uitspraken zeer wisselvallig van aard: soms 

uitgesproken negatief, soms tenderend naar neutraal, soms ronduit positief. Ter illustratie 

geven we in tabel 5.17 de wederzijdse evaluaties per kwartaal.  
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Tabel 5.17 Evaluerende uitspraken van Serven, Moslims en Kroaten over elkaars opstelling in de 

vredesonderhandelingen, uitgesplitst naar kwartaal  

 Eerste kwartaal  Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal 
Wederzijds evaluerende 
partijen 

N O * N O * N O *  N O * 

Serven over Moslims 6 -.58 16 -.19 22 +.09 25 -.24 
Moslims over Serven 8 -.69 5 +.20 11 +.27 17 -.40 
         
Serven over Kroaten 17 -.56 45 +.48 22 +.35 4 +.12 
Kroaten over Serven 17 -.41 53 +.51 27 +.47 6 .00 
         
Moslims over Kroaten 5 -.50 11 +.18 10 +.25 22 -.02 
Kroaten over Moslims 11 -.77 23 -.13 27 -.16 22 -.05 

* oordelen op naam van bevolkingsgroepen over bevolkingsgroepen, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend 
positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
 

In de berichtgeving over het thema ‘diplomatieke interventie’ staan alle partijen in het eerste 

kwartaal lijnrecht tegenover elkaar: over en weer waardeert men elkaars opstelling 

(uitgesproken) negatief. In het tweede kwartaal verschuiven de panelen, met als meest 

opmerkelijke feit de toenadering tussen Serven en Kroaten. Deze partijen zijn duidelijk 

positief over elkaars opstelling. Serven en Kroaten blijven licht negatief over de opstelling 

van de Moslims, die op hun beurt licht positief zijn over zowel de Servische als de 

Kroatische opstelling. In het derde kwartaal komen Serven en Moslims nog wat dichterbij 

elkaar, tussen Kroaten en Moslims is sprake van een lichte verwijdering. In het vierde 

kwartaal slaat de stemming tussen Serven en Moslims weer om, beide partijen oordelen weer 

negatief over elkaars opstelling in het vredesoverleg. Kortom, uit de berichtgeving over het 

vredesoverleg valt af te leiden dat de drie interne partijen in hun evaluerende uitspraken over 

elkaars opstelling zacht gezegd nogal wisselvallig zijn. De verschillen in berichtgeving 

tussen de dagbladen zijn verwaarloosbaar klein.  

 

5.10.3 Evaluerende uitspraken van militaire leiders in het kader van diplomatieke 

interventie 

Militaire leiders vervullen in conflicten zoals de oorlog in Bosnië in 1993 vaak een 

dubbelrol: zowel op het slagveld als aan de onderhandelingstafel laten ze van zich horen. 

Woorden en daden zijn daarbij niet altijd in overeenstemming met elkaar, zoals we in het 

hoofdstuk over het verloop van de gewapende strijd ter plekke al constateerden. In deze 

paragraaf geven we een overzicht van evaluerende uitspraken die de Servische, Bosnische en 

Kroatische militaire leiders in de loop van 1993 over de vredesonderhandelingen en de 
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opstelling van partij(en) daarin gedaan hebben. Voor de duidelijkheid: het gaat uitsluitend 

om evaluerende uitspraken van de militaire leiders, niet om acties die op het strijdtoneel 

uitgevoerd worden tegen een van de andere partijen.  

  

Wat de militaire leiders betreft, beperken we ons tot drie groepen: de Servische, Bosnische 

en Kroatische militaire commandanten. Onder de militaire actoren komen de Bosnische 

Serven, de Bosnische Moslims en de Bosnische Kroaten als oordelende en als beoordeelde 

partij zo sporadisch voor (in beide hoedanigheden gezamenlijk iets meer dan tien procent 

van het totaal), dat we ze verder buiten beschouwing laten.  
 

Tabel 5.18  Evaluerende uitspraken van Servische, Bosnische en Kroatische militaire leiders over opstelling 
andere partijen bij vredesonderhandelingen 

Bevolkingsgroep 
waarover militaire  

leider oordeelt 

 
 

Serven 

 
 

Bosniërs 

 
 

Kroaten 

 
 

Totaal 
Bevolkingsgroep waartoe 
militaire leider die 
oordeelt behoort 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O* 

 
 

N 

 
 

O * 

 
 

N 

 
 

O * 
Serven 8 -.31 53 -.60 98 -.01 159 -.22 
Bosniërs 43 -.49 6 .58 94 .38 143 +.13 
Kroaten 106 -.02 113 .22 1 -1.00 220 +.10 
Totaal 157 -.16 172 -.02 193 +.17 522 +.01 

* oordelen op naam van militaire leiders over opstelling andere partij bij vredesoverleg, schaal loopt 
   van +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen)  

 

Voor de Serven is het overheersende beeld negatief: zij oordelen negatief over de opstelling 

van zowel de Bosnische als de Kroatische militaire leiders in het vredesproces en worden 

zelf door de andere partijen ook negatief beoordeeld. De Bosnische en Kroatische militaire 

leiders oordelen overwegend positief over elkaars opstelling in de vredesonderhandelingen.  

 

Ook de evaluerende uitspraken van de militaire leiders blijken door de tijd heen weinig 

stabiel te zijn. In het eerste kwartaal zijn de tegenstellingen het scherpst, net als bij de 

diplomatieke actoren (zie tabel 5.17). De militaire leiders van de Serven zijn het bijna 

maximaal oneens met die van de Moslims en de Kroaten. De militaire leiders van de 

Moslims en de Kroaten oordelen wederzijds redelijk positief over de opstelling in het 

vredesproces. In het tweede kwartaal vlakt de tegenstelling tussen Serven en Moslims 

aanzienlijk af en is die tussen de Servische en Kroatische militaire leiders omgeslagen in een 

wederzijds behoorlijk positieve beoordeling. In het derde en vierde kwartaal spreken de 

militaire leiders van Serven en Moslims zich nauwelijks meer uit over elkaars opstelling in 
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het kader van diplomatieke interventie.  
Tabel 5.19 Evaluerende uitspraken van Servische, Bosnische en Kroatische militaire leiders over opstelling 

andere partijen bij vredesonderhandelingen uitgesplitst naar kwartaal 
 Eerste kwartaal  Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal 
Wederzijds evaluerende 
partijen 

N O * N O * N O *  N O * 

Serven over Moslims 15 -.97 28 -.36 9 -.95 1 + 1.00 
Moslims over Serven 22 -.93 18 -.00 4 -.25 2 .00 
         
Serven over Kroaten 13 -.96 35 +.47 41 -.10 9 -.78 
Kroaten over Serven 27 -.95 40 +.44 31 +.18 8 .00 
         
Moslims over Kroaten 15 +.40 49 +.25 15 +.47 15 +.70 
Kroaten over Moslims 19 +.32 55 -.12 23 +.20 16 -.47 

* oordelen op naam van militaire leiders over opstelling andere partij bij vredesoverleg, schaal loopt  
  van + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen).  

 

De militaire leiders van Servië en Kroatië en in wat mindere mate die van de Moslims en de 

Kroaten spreken zich in het derde kwartaal nog tamelijk regelmatig uit over elkaars 

opstelling in het vredesproces. De toon tussen de militairen van Servië en Kroatië wordt 

wederzijds, maar vooral van Servische kant weer aanzienlijk minder positief. In juli oordelen 

de Servische militairen nog positief over hun Kroatische collega’s (N=18, +.53), in augustus 

en september draaien ze als een blad aan de boom om (N=23, -.59).  

Tussen de militairen van Moslim-zijde en Kroatische kant verbetert de verstandhouding in 

het derde kwartaal (wederzijds positief), in het vierde kwartaal slaat de stemming weer om: 

van Moslim-zijde positief, van Kroatische kant uitgesproken negatief. Samenvattend: over 

heel 1993 gezien oordelen de militaire leiders van de strijdende partijen nogal wisselvallig 

over de opstelling van de andere partij(en) bij het vredesoverleg.  

 

Tussen de woorden en de daden van de militaire leiders – zo constateerden we in hoofdstuk 

drie – bestaat niet altijd overeenstemming. Dat wil zeggen: een bestand schenden en een 

pleidooi houden voor hervatting van het vredesoverleg sluiten elkaar niet uit. Op het 

slagveld staan de Serven, Moslims en Kroaten – zoals verwacht mag worden – vrijwel 

lijnrecht tegenover elkaar. Interessant is of in de berichtgeving een wisselwerking 

herkenbaar is tussen de gebeurtenissen op het slagveld enerzijds en de evaluerende 

uitspraken van de militaire leiders over de opstelling van de andere partij(en) in het 

vredesproces anderzijds. Laten we Bosnische Serven, Bosnische Moslims en Bosnische 

Kroaten buiten beschouwing, dan resteren 2090 uitspraken waarin oorlogshandelingen 

worden gemeld tussen de drie strijdende partijen. Uitsplitsen naar kwartaal geeft het 
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volgende beeld te zien (ziet tabel 5.20).   
 

Tabel 5.20 Wie vecht tegen wie uitsplitst naar kwartaal  

 1993 Eerste 
kwartaal  

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Strijdende partijen N O * N O * N O * N O *  N O * 
Serven tegen Moslims 288 -.94 55 -1.00 124 -.93 79 -.97 30 -.80 
Moslims tegen Serven 240 -.97 69 -1.00 91 -.96 47 -.99 33 -.91 
           
Serven tegen Kroaten  207 -.67 69 -.94 38 -.41 86 -.63 14 -.32 
Kroaten tegen Serven  254 -.81 122 -.97 46 -.55 70 -.74 16 -.87 
           
Moslims tegen Kroaten 535 -.95 39 -1.00 239 -.93 169 -.97 88 -.97 
Kroaten tegen Moslims 557 -.94 40 -1.00 247 -.92 181 -.95 89 -.95 
 
Totaal (absolute aantal) 

 
2081 

  
394 

  
785 

  
632 

  
270 

 

*  verhouding tussen genoemde partijen, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve berichten) tot -1.00   
uitsluitend negatieve berichten) 
 

In de scores voor de onderlinge verhoudingen is de variatie – op een enkele uitzondering na 

– gering. Waar het hier gaat om berichten van het slagveld, ligt dat in de lijn der 

verwachtingen. In de frequentie waarmee de partijen elkaar blijkens de berichtgeving te lijf 

gaan schuilen aanzienlijk grotere verschillen. Uit de berichtgeving komt naar voren dat de 

oorlog vooral in het tweede en derde kwartaal woedt. Wat de strijdende partijen betreft, 

blijkt dat in de eerste drie maanden van 1993 vooral de Serven en de Kroaten met elkaar in 

gevecht raken. Deze partijen nemen bijna de helft van het totaal voor hun rekening. In de rest 

van het jaar wordt de berichtgeving over oorlogshandelingen gedomineerd door Moslims en 

Kroaten: in rond zestig procent van het totaal in deze periode is sprake van gevechten tussen 

Kroaten en Moslims. Anders gezegd: in 1993 is de oorlog in Bosnië vooral een oorlog tussen 

Moslims en Kroaten. Althans, in de berichtgeving van de vier onderzochte dagbladen is dat 

het geval.  

 

De relatie tussen ‘slagveld’ en ‘onderhandelingstafel’ is niet in een oogopslag duidelijk. In 

commentaren en analyses wordt soms verondersteld dat de partijen de gevechten verhevigen 

om de tegenpartij weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, dan wel die partij tot meer 

inschikkelijkheid te bewegen. Zijn de onderhandelingen weer op gang, dan kan dat 

vervolgens weer leiden tot het (tijdelijk) afnemen van de gevechten. Nadere analyse heeft 

geen aanwijzingen opgeleverd om deze stelling voor het conflict in Bosnië gedurende 1993 

te ondersteunen.  
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5.11 Onderlinge verhoudingen van externe diplomatieke actoren 

 

Tijdens de onderhandelingen komt de onderlinge verdeeldheid binnen de internationale 

gemeenschap regelmatig naar voren. De vertegenwoordigers van en uit de internationale 

gemeenschap verschillen voortdurend van mening over strategieën en voorstellen om het 

conflict op een diplomatieke manier te beëindigen. In onderstaande tabel staan de onderlinge 

verhoudingen van de belangrijkste externe actoren vermeld.  
 

Tabel 5.21 Onderlinge relaties tussen externe diplomatieke actoren 
 VN/Veili

g-
heidsraad 

Bemid-
delaars 

Europese 
Unie 

Frankrijk Groot-
Brittannie 

Verenigd
e Staten 

Rusland Totaal 

 N M* N M* N M* N M* N M* N M* N M* N 
VN inclusief 
  
Veiligheidsraad 

 
34 

 
-.13 

 
20 

 
.55 

 
7 

 
-.50 

 
2 

 
.25 

 
7 

 
-.50 

 
33 

 
.30 

 
5 

 
.60 

 
108 

Bemiddelaars 14 .61 13 .58 13 .12 4 -.13 2 1.0
0 

28 -.45 6 .67 80 

Europese Unie 8 -.13 30 -.33 35 -.60 6 -.17 3 -.83 114 -.25 9 .67 205 
Frankrijk 13 .08 3 -.50 3 .00 12 -.88 4 .88 37 -.16 3 -.17 75 
Groot-
Brittannie 

7 -.43 4 -.63 3 -.50 3 .33 10 -.40 35 -.03 3 .00 65 

Verenigde 
Staten 

40 .05 26 -.04 175 -.23 52 -.08 42 -.02 67 -.05 110 .58 512 

Rusland 19 .11 4 .75 7 .57 4 .13 4 .50 61 .57 9 -.11 108 
Totaal 135 .04 100 .07 243 -.25 83 -.17 72 -.05 375 -.02 145 .52 115

3 
* oordelen van belangrijkste externe actoren over elkaars opstelling in het vredesproces, schaal loopt van +1.00 

(uitsluitend positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
 

In 1153 uitspraken komen de verhoudingen tussen de hoofdrolspelers in de media aan de 

orde. De onbetwiste hoofdrolspeler is de Verenigde Staten. Vertegenwoordigers van dit land 

geven en ontvangen veruit de meeste kritiek over het thema ‘diplomatieke interventie’. In de 

berichtgeving van de onderzochte dagbladen tekent zich een tamelijk gespannen verhouding 

tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie af. De Europese Unie oordeelt opvallend 

vaak over de opstelling van de Verenigde Staten (N=114, meer dan de helft van het totaal 

aantal oordelen van de EU). Het oordeel valt redelijk negatief uit (-.23). Omgekeerd spreken 

diplomaten en andere vertegenwoordigers van de Verenigde Staten zich over de houding van 

de EU vaker uit dan over welke andere actor dan ook (N= 175, ruim een derde van het totaal 

aantal oordelen van de VS). Maar in de publiciteit is de aandacht van de VS voor de EU 

aanzienlijk minder dominant dan de aandacht van de EU voor de VS. De Verenigde Staten 

hebben, althans in de berichtgeving, duidelijk meer oog voor de rol van andere actoren dan 
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de Europese Unie. Het oordeel van de VS over de opstelling van de EU valt overigens ook 

redelijk negatief uit (-.25).  

 

De Europese Unie verzet zich in de loop van 1993 met name tegen Amerikaanse suggesties 

om over te gaan tot een militaire interventie dan wel het wapenembargo (eenzijdig) op te 

heffen. Overigens zijn ook de Amerikaanse gelederen niet altijd gesloten. Over het opheffen 

van het wapenembargo bijvoorbeeld komen van Amerikaanse kant uiteenlopende 

opvattingen naar buiten. Opvallend is dat de Verenigde Staten en Rusland wederzijds 

uitgesproken positief over elkaars opstelling spreken. Dat heeft alles te maken met het 

zogenaamde Joint Action Plan dat beide landen samen ontwerpen als alternatief voor het 

Vance/Owen-plan (zie hoofdstuk 6).  

 

Kijken we naar het verloop van de onderlinge relaties per kwartaal, dan valt op dat naarmate 

de onderhandelingen langer duren de onderlinge verhoudingen verslechteren. In het eerste 

kwartaal van 1993 is het beeld van de onderlinge verhoudingen in de berichtgeving nog 

overwegend licht positief. In het tweede en derde kwartaal – de periode dat het thema 

‘diplomatieke interventie’ de berichtgeving domineert – wordt het beeld van de 

verhoudingen tussen de externe actoren aanzienlijk negatiever.  

 

5.11.1 Dagbladen en externe diplomatieke verhoudingen 

Splitsen we de gegevens uit naar dagblad, dan zien we nauwelijks afwijkingen in de totale 

aandacht voor de onderlinge relaties tussen externe actoren. In NRC Handelsblad, de 

Volkskrant, Trouw en De Telegraaf spoort de aandacht voor de verhoudingen tussen de 

externe actoren met de omvang van de totale berichtgeving in deze dagbladen voor het 

conflict in Joegoslavië, geen enkele krant besteedt aan dit aspect onevenredig veel of weinig 

aandacht. Op een enkel onderdeel zijn er wel verschillen in toonzetting. Zo geeft de 

Volkskrant de indruk dat de externe actoren negatief of neutraal zijn over de bemiddelaars 

(N=41, -.01), terwijl NRC Handelsblad de lezer een licht positief beeld voorhoudt (N=33, 

+.12). In de berichtgeving van Trouw en De Telegraaf wordt eveneens een positief oordeel 

van externe actoren over de bemiddelaars gegeven (N=17, +.09, respectievelijk N=9, +. 17).  

 

Een ander conflict op diplomatiek niveau tekent zich in de berichtgeving af tussen de 
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Europese Unie en de Verenigde Staten. Hun onderlinge verhouding domineert in alle 

dagbladen, maar krijgt in de Volkskrant opvallend genoeg relatief weinig aandacht. Ook wat 

de wederzijdse evaluaties betreft, zijn de verschillen tamelijk groot. 

 
Tabel 5.22 Europese Unie en Verenigde Staten over elkaars opstelling in het vredesproces, uitgesplitst naar 

krant 
Diplomatieke 
actoren over 
elkaars opstelling 

 
 

Totaal 

 
NRC 

Handelsblad 

 
 

de Volkskrant 

 
 

Trouw 

 
 

De Telegraaf 
 N O * N O * N O * N O * N O * 
VS over EU 175 -.23 66 -.26 41 -.22 32 -.34 36 -.08 
EU over VS 114 -.25 46 -.15 17 -.32 35 -.34 16 -.28 
Omvang  
  tegenstelling ** 

  
.48 

  
-41 

  
.54 

  
.68 

  
.36 

*    oordelen van EU respectievelijk VS over elkaars opstelling in het vredesproces, schaal loopt van +1.00 
(uitsluitend positieve oordelen) tot -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 

**  bij een maximale omvang van 2.0 (-1.0 plus -1.0) 

 

De Verenigde Staten zijn in berichtgeving van de Volkskrant negatief over de EU (N=41, -

.22), de EU is negatief over de VS (N=17, -.32). In de berichtgeving van NRC Handelsblad 

gaat het om 66 respectievelijk 46 uitspraken, de EU is hier wat milder over de VS. De 

Telegraaf besteedt relatief veel aandacht aan de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en 

Europa, waarbij opvalt dat de VS verhoudingsgewijs mild oordeelt over de opstelling van de 

EU. In Trouw ten slotte staat de relatie ook centraal, verhoudingsgewijs heeft deze krant veel 

oog voor dit aspect van het conflict. Bovendien zijn de wederzijdse evaluaties in deze krant 

het meest negatief, uitmondend in een tegenstelling die duidelijk scherper is dan in De 

Telegraaf geschetst wordt (.68 versus.36 bij een maximale omvang van 2.0).   

 

5.12 Conclusies 

 

Puntsgewijs samengevat trekken we de volgende conclusies:  

 

• De Volkskrant en De Telegraaf besteden, rekening houdend met de totale omvang van de 

berichtgeving over het conflict in Joegoslavië, niet zo veel aandacht aan diplomatieke thema’s in 

de berichtgeving. In Trouw krijgt dit thema de aandacht die verwacht mag worden, NRC 

Handelsblad heeft voor dit aspect verhoudingsgewijs veel aandacht. 

• Over diplomatieke interventie wordt gedurende heel 1993 geschreven, in het tweede en derde 

kwartaal besteden de dagbladen heel veel aandacht aan dit thema. 
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• Over verschillende aspecten van diplomatieke interventie wordt door de politieke leiders en de 

bevolkingsgroep die zij vertegenwoordigen blijkens de berichtgeving heel verschillend gedacht; 

tussen de dagbladen zijn de verschillen vrijwel te verwaarlozen. 

• In tegenstelling tot de interne actoren, zijn de externe actoren over het algemeen positief over 

diplomatieke interventie Trouw en NRC Handelsblad laten de externe actoren verhoudingsgewijs 

meer aan het woord dan de Volkskrant en De Telegraaf. 

• Nederlandse actoren komen in de dagbladen op dit punt nauwelijks aan het woord.  

• De dagbladen zelf zijn uitgesproken negatief over diplomatieke interventie, waarbij opvalt dat de 

Volkskrant, die relatief weinig aandacht besteedt aan dit thema, in zijn hoofdredactionele 

commentaren, analyses en opiniestukken het meest stelling neemt. 

• In de berichtgeving van de Volkskrant worden de onderlinge relaties tussen de externe actoren 

het meest negatief weergegeven, met name de kritiek van externe actoren op de bemiddelaars is 

in deze krant negatief qua toon en strekking.  

• De spanningen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten krijgen in de Volkskrant relatief 

weinig aandacht. In absolute zin komt dit aspect het meest naar voren in de berichtgeving van 

NRC Handelsblad, terwijl in de berichtgeving van Trouw de tegenstelling tussen de EU en de VS 

het scherpst is. 

• De Volkskrant heeft relatief veel oog voor de verhoudingen tussen de interne actoren. Trouw 

geeft wat dit onderdeel betreft het meest afwijkende beeld. In dit dagblad vallen alle wederzijdse 

evaluaties van interne actoren positief uit, zelfs Karadzić wordt door de andere interne actoren 

positief beoordeeld. 

• Aan de relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt in de Volkskrant minder 

aandacht besteed dan aan de onderlinge relaties tussen hun leiders. In de andere kranten wordt 

iets meer dan gemiddelde aandacht aan deze relaties geschonken.  
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6. Vance/Owen en de andere vredesplannen nader bekeken 
  

6.1 Inleiding 
  

In de loop van 1993 is in de berichtgeving sprake van drie min of meer uitgewerkte plannen 

om het conflict in Bosnië vreedzaam te beëindigen. In chronologische volgorde gaat het om: 

 

• het plan van Cyrus Vance, bemiddelaar namens de Verenigde Naties, en David Owen, 

bemiddelaar namens de Europese Gemeenschap; 

• het Joint Action Plan, waarbij naast de Grote Vier (Verenigde Staten, Rusland, Engeland en 

Frankrijk) ook Spanje nauw betrokken is; het plan bouwt voort op de voorstellen van Vance en 

Owen; 

• het plan van Thorvald Stoltenberg, opvolger van Cyrus Vance als bemiddelaar namens de VN, en 

David Owen; dit plan wijkt op essentiële punten sterk af van de voorstellen van Vance en Owen.  

 

‘Vredesplannen’ zijn in 1993 vrijwel dagelijks in het nieuws. Tellen we alle artikelen mee 

waarin tenminste een keer iets wordt vermeld over een vredesplan, dan komen we voor de 

vier onderzochte dagbladen op een totaal van 1675 artikelen.  

 
Tabel 6.1 De tien weken met het hoogste aantal artikelen waarin iets wordt gemeld over een vredesplan, 

uitgesplitst naar plan en krant 
Numme

r 
Week Gebeurtenis Aanta

l 
In % 

1 18  Bosnisch-Servisch parlement verwerpt Vance/Owen-plan voor vrede 107 6,4 
2 25 EU-bijeenkomst over vervolg vredesproces na afwijzing Vance/Owen-

plan 
54 3,2 

3,4 19 
34 

Nasleep afwijzing Vance/Owen-plan door Bosnisch-Servisch 
parlement 
Stoltenberg/Owen-plan komt in Bosnisch parlement aan de orde  

52 
52 

3,1 
3,1 

5 17 Aanloop behandeling Vance/Owen-plan in Bosnisch Servisch 
parlement 

51 3,0 

6,7,8 21 
30 

 
32 

Joint Action Plan (Grote Vier plus Spanje) openbaar gemaakt 
Bescherming VN-troepen vanuit de lucht en gesprekken in Genève 
over plan van Owen en Stoltenberg 
Zie week 30 

49 
49 

 
49 

2,9 
2,9 

 
2,9 

9 31 Zie week 30 46 2,7 
10  5 Derde gespreksronde over Vance/Owen-plan vastgelopen 44 2,6 

   553 32,8 
 overige 

weken 
  

1122 
 

67,2 
 1993  1675 100,0 
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Werkelijk elke week hebben de vier dagbladen in hun berichtgeving wel iets geschreven 

over vredesplannen, het minst in week 43 (25-30 oktober, N=8), het meest in week 18 (3-8 

mei, N=107). De gegevens in tabel 6.1 maken duidelijk dat de omvang van de berichtgeving 

over het onderwerp ‘vredesplannen’ een zekere concentratie in de tijd vertoont: bijna 

eenderde van het totaal aantal artikelen verschijnt in 10 van de 52 weken (19 procent van de 

tijd). Kijken we op weekniveau, dan is verder glashelder dat de week waarin de Bosnische 

Serven het Vance/Owen-plan uiteindelijk verwerpen, met kop en schouders boven de rest 

van het jaar uitsteekt. Rangschikken we de gegevens in perioden van vier weken, dan zien 

we dat na de verwerping van het Vance/Owen-plan, de publicitaire aandacht voor het thema 

‘vredesplannen’ verflauwt. Dat wordt nog duidelijker als we voor en na periode 5 – de 

weken rondom de verwerping van het Vance/Owen-plan door het Bosnisch-Servisch 

parlement – het jaar verdelen in drie perioden van 16 weken. Na het afwijzen van de 

voorstellen van Vance en Owen, schrijven de dagbladen aanvankelijk nog 

verhoudingsgewijs vaak over het thema ‘vredesplannen’ (ruim 36 artikelen per week), 

daarna daalt het gemiddelde vrij snel naar iets boven de twintig. Het is een illustratie van ‘de 

wet van vaagheid en verlies’, die inhoudt dat bij ingewikkelde en langdurige conflicten de 

aandacht van de media na verloop van tijd sterk vermindert, ook al blijft het conflict 

onverminderd voortbestaan (Kleinnijenhuis, 1990, p. 263). 

 
Tabel 6.2 De aandacht voor ‘vredesplannen’ in termen van het aantal artikelen per periode van 16  

  weken voor en na periode 5  
Periode Aantal 

artikelen 
Periode Aantal 

artikelen 
Gemidde
ld per 
week 

1 129    
2 116    
3 113    
4 132 16 weken voorafgaande aan verwerping Vance/Owen-plan  490 30,6 

     
5 253 aanloop, verwerping en nasleep Vance/Owen-plan 253 63,3 

     
6 144    
7 117    
8 174    
9 149 eerste 16 weken volgend op verwerping Vance/Owen-plan 584 36,5 

10 119    
11 64    
12 90    
13 67 tweede 16 weken volgend op verwerping Vance/Owen-plan 340 21,3 

  



Bij het schetsen van het beeld dat de dagbladen geven van de besprekingen in Genève, gaan 

we in op drie aspecten: 

 

• hoe de interne actoren oordelen over de vredesplannen; 

• hoe de externe actoren oordelen over de vredesplannen; 

• hoe de dagbladen zelf in nieuwsanalyses en commentaren oordelen over de vredesplannen.  

 

De meeste aandacht zal uitgaan naar de berichtgeving over het Vance/Owen-plan, al was het 

maar omdat in de berichtgeving dit plan veruit de meeste aandacht heeft gekregen. Voor een 

goed begrip geven we eerst een korte weergave van de voorstellen van Vance en Owen, 

zoals weergegeven in de onderzochte dagbladen.  

 

6.2 Het Vance/Owen-plan 

 

Het eerste weekend van 1993 vindt er in Genève een opmerkelijke ontmoeting plaats. Voor 

het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Bosnië treffen de Bosnische president 

Izetbegović en de Bosnisch-Servische leider Karadzić elkaar aan de onderhandelingstafel. 

Izetbegović had tot dan toe geweigerd om met Karadzić, door hem publiekelijk als  

‘oorlogsmisdadiger’ bestempeld, aan een tafel te zitten. ‘Dat de bijeenkomst heeft 

plaatsgehad, is op zichzelf al een doorbraak’, zo citeert NRC Handelsblad de woordvoerder 

van de bemiddelaars Vance en Owen, in Genève voorzitters van de Joegoslavië-conferentie.  

(Van den Boogaard, 4 januari 1993). ‘Het Geneefse overleg wordt gezien als de laatste 

mogelijkheid om de oorlog te beëindigen’, schrijft NRC Handelsblad in de inleiding boven 

het artikel. Terzijde: pal naast het artikel over het Geneefse overleg, kopt de krant 

‘Mitterrand en Bush eens over ingrijpen Bosnië’. Bij lezing blijken beide presidenten het 

eens te zijn geworden over de toepassing van een resolutie over een vliegverbod boven 

Bosnië.  

  

Vance en Owen, aldus Van den Boogaard in NRC Handelsblad, hebben met Izetbegović, 

Karadzić en deels in aanwezigheid van de Joegoslavische president Cosic, de Kroatische 

president Tudjman en een vertegenwoordiger van de Bosnische Kroaten, twee zaken 

besproken:  
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• een plan voor de opdeling van Bosnië-Herzegovina in tien provincies;  

• een plan voor de staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina.  

 

De landkaart van Bosnië-Herzegovina volgens Vance en Owen 

De landkaart zoals Vance en Owen die getekend hebben, voorziet in tien provincies. Deze 

krijgen een behoorlijke mate van autonomie, maar worden in ieder geval geen zelfstandige 

staten. Vance en Owen zeggen dat bij het tekenen van de nieuwe landkaart behalve met 

etnische ook met economische, infrastructurele- en andere criteria rekening gehouden is. 

Volgens NRC Handelsblad maakt bestudering van de kaart echter duidelijk dat ‘vooral de 

etnische kaart van de laatste volkstelling, uit 1981, als leidraad heeft gediend’ (Van den 

Boogaard, 4 januari 1993). De Volkskrant komt met een vergelijkbare interpretatie: ‘Hoewel 

Vance en Owen zeggen dat ze nu rekening gehouden hebben met historische, geografische, 

economische en communicatieve factoren, zijn de grenzen op hun kaart uiteindelijk 

grotendeels getrokken langs etnische lijnen’ (‘Vredesplan Bosnië voorziet toch in etnische 

opdeling’, de Volkskrant, 5 januari 1993). ‘Etnische opdeling’ is – naar spoedig blijken zal – 

een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, bezwaar dat van vele kanten tegen het 

Vance/Owen-plan ingebracht wordt. Vance en Owen leggen nadrukkelijk vast dat van 

‘etnische zuiverheid’ geen sprake mag zijn en dat de ‘etnische zuiveringen’, waaraan zowel 

Serven als Kroaten zich tegenover Moslims schuldig hebben gemaakt, dus moeten worden 

teruggedraaid. Hoe dat moet gebeuren blijft vooralsnog onduidelijk. Een tweede belangrijk 

uitgangspunt in het Vance/Owen-plan is dat personen zich vrij moeten kunnen bewegen 

binnen en tussen de tien provincies van het toekomstige Bosnië-Herzegovina. Door het 

nogal versnipperde en verspreide grondgebied van het nieuwe Bosnië brengt dat een aantal 

corridors met zich mee, de zogenaamde ‘blauwe wegen’. Deze corridors zouden 

gecontroleerd moeten worden door VN-troepen.  
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Box 6.1 Bosnië-Herzegovina opgedeeld in tien provincies volgens Vance en Owen 
Regio Korte omschrijving 
Provincie 1 een door Moslims gedomineerde eenheid rondom de stad Bihać, omvat talrijke thans door 

de Serven van Moslims ‘gereinigde’ plaatsen zoals Bosanska Krupa en Sanski Most; 
 
Provincie 2 gebied rondom Banja Luka, wordt vooral Servisch; 
 
Provincie 3 de ‘Posavina’, omvat onder meer de stad Bosanski Brod; hier zouden de Kroaten de dienst 

gaan uitmaken, hoewel zij grotendeels door Servische troepen verdreven zijn. Op dit 
moment draait de oorlog, ook in het weekend van de Joegoslavië-conferentie in Genève, om 
dit gebied: Serven willen een Oost-Westcorridor tussen Banja Luka en Servië, Kroaten 
willen deze corridor juist onderbreken (in de Volkskrant zijn het de Moslims die deze 
corridor uit alle macht willen doorbreken om zo de aanvoer vanuit Servië naar Banja Luka 
stop te zetten);  

 
Provincie 4 Bijelina en omgeving, wordt Servisch gebied; 
 
Provincie 5 een gebied in Noord- en Oost-Bosnië met nogal grillige grenzen, bestemd voor de Moslims; 

omvat onder meer de steden Tuzla, Višegrad, Goražde en Foca, op dit moment – met 
uitzondering van Tuzla, allemaal in handen van de Serven;  

 
Provincie 6 bestaat uit drie door corridors met elkaar verbonden delen en wordt Servisch; het stadje 

Sekovici – een enclave in provincie 5 – hoort tot het grondgebied van provincie 6, evenals 
Pale (het administratief en militair hoofdkwartier van de Bosnische Serven) en de streek 
rond Trebinja in Oost-Bosnië;   

 
Provincie 7 omvat Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië; Sarajevo moet een ‘open stad’ worden, bestuurd 

door vertegenwoordigers van Moslims, Serven en Kroaten;  
 Pale (buitenwijk van Sarajevo) valt niet onder deze provincie, twee vrijwel uitsluitend door 

Kroaten bewoonde gemeenten (Kiseljak en Kresevo) worden aan Sarajevo toegevoegd; 
begin januari 1993 wordt Saravejo al tien maanden lang belegerd door (Bosnische) Serven; 

 
Provincie 8 gebied rond Mostar, bestemd voor de Kroaten; deel van dit gebied is door Kroaten 

‘gezuiverd’ van Moslims; 
 
Provincie 9 gebied ten noorden van Sarajevo, omvat de plaatsen Visoko, Olovo en Zenica, wordt 

overwegend Moslim-terrein;  
 
Provincie 10 gebied ten westen van Sarajevo, wordt overwegend Kroatisch met Herzegowijnse steden als 

Duvno en Livno; grote delen van dit gebied zijn in handen van de Serven, bedoeling is deze 
provincie via een corridor door provincie 2 (Servisch gebied) te verbinden met provincie 1 
(Moslim-gebied rond Bihać). 

Bron:   Van den Boogaard, NRC Handelsblad, 4 januari 1993 
       ‘Een lappendeken gespreid op tien beginselen’, Trouw, 6 januari 1993  
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De staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina volgens Vance en Owen  
 

Behalve land moeten ook taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld worden. 

Vance en Owen leggen ook op dit punt een plan voor aan de strijdende partijen. Hun 

ontwerp voor de staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina omvat tien punten (zie box 2).  

 
Box 6.2 De tien beginselen van de staatsinrichting van Bosnië-Herzegovina volgens Vance en Owen 
Beginsel Korte omschrijving 
Artikel 1 Bosnië-Herzegovina wordt een gedecentraliseerde staat, waarin de meeste uitvoerende 

macht ligt bij de tien provincies. 
 
Artikel 2 De provincies zijn in internationaal opzicht geen rechtspersonen en kunnen geen akkoorden 

sluiten met andere staten of internationale organisaties. 
 
Artikel 3 In heel Bosnië-Herzegovina is vrijheid van beweging gegarandeerd (deze bepaling lijkt 

vooral gericht op het ongedaan maken van de etnische zuiveringen – toevoeging van 
Raymond van den Boogaard). 

 
Artikel 4 De grondwet zal Moslims, Serven en Kroaten aanmerken als ‘constituerende eenheden’ van 

de staat, en daarnaast ook de rechten van anderen (Oekraïeners, joden, zigeuners enz.) 
garanderen. 

 
Artikel 5 Alle belangrijke aangelegenheden behoeven de consensus van de drie ‘constituerende 

eenheden’. Ten aanzien van normale staatszaken en bestuur kan geen van de drie 
‘eenheden’ een vetorecht doen gelden. 

 
Artikel 6 Zowel de provincies als de centrale regering zijn voorzien van democratisch gekozen 

parlementen, die de uitvoerende machten aanwijzen. Er is een onafhankelijke rechterlijke 
macht. In het (centrale) staatspresidium hebben vertegenwoordigers van elk der drie 
constituerende ‘eenheden’ zitting.  

 
Artikel 7 Er is een Constitutioneel Hof, waarvan de meeste leden aanvankelijk door de Conferentie 

van Genève worden benoemd, en dat met name zal moeten beslissen over 
competentieconflicten tussen de centrale regering, de provincies enzovoort. 

 
Artikel 8 Onder auspiciën van de EG en de VN zal Bosnië-Herzegovina geleidelijk worden 

gedemilitariseerd. 
 
Artikel 9  De mensenrechten zullen strikt worden nageleefd; er komen voor dit doel 

controlemechanismen. 
 
Artikel 10 De gehele inrichting van en het bestuur over Bosnië-Herzegovina komen onder 

internationale supervisie te staan, totdat de drie ‘constituerende eenheden’ consensus 
hebben bereikt over de opheffing van deze supervisie. 

Bron:  Van den Boogaard, NRC Handelsblad, 4 januari 1993 
          ‘Een lappendeken gespreid op tien beginselen’, Trouw, 6 januari 1993  
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In het slot van zijn artikel laat Van den Boogaard de nodige scepsis doorklinken over de 

haalbaarheid van het plan van de twee bemiddelaars. Hij vindt artikel 5 het meest 

opmerkelijke punt in dit geheel: indien in 1992 Moslims, Serven en Kroaten een vetorecht 

over essentiële aangelegenheden hadden gehad, zouden Moslims en Kroaten nooit de 

onafhankelijkheid van Bosnië-Herzegovina hebben kunnen uitroepen, was het niet tot 

internationale erkenning gekomen en ‘was – menen veel inwoners van Bosnië-Herzegovina 

– misschien de huidige oorlog voorkomen.’ Verder merkt Van den Boogaard op dat het 

Vance/Owen-plan voor de strijders te velde ‘betrekkelijk irrelevant en moeilijk te begrijpen’ 

valt. Zich beroepend op veel waarnemers in Genève schrijft hij dat de feitelijke 

oorlogssituatie wel eens heel wat sterker zou kunnen blijken te zijn dan dit plan (Van den 

Boogaard, NRC Handelsblad, 4 januari 1993). De kop boven het bericht in Trouw geeft – 

zeker in combinatie met de begeleidende nieuwsanalyse – blijk van eenzelfde scepcis ten 

opzichte van het Vance/Owen-plan. Refererend aan de immense haat waarmee Moslims, 

Serven en Kroaten elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het leven stonden – ‘ze 

gingen elkaar te lijf met een haat die zelfs menig Duitse SS’er verbaasde’ – en wijzend op de 

negen maanden oorlog die ‘een atmosfeer van haat, wraak en vergelding hebben gecreëerd 

die haar eigen dynamiek heeft gekregen’, komt Nicole Lucas tot de conclusie dat Vance en 

Owen voor een onmogelijke opgave staan.  

‘Een opdeling van Bosnië in drieën betekent – afgezien van alle praktische problemen  

die dat met zich meebrengt – toegeven aan de weerzinwekkende terreur, aan misdaden  

tegen de mensheid, aan intolerantie en dictatuur. Maar terug naar ‘af’, naar pakweg de  

situatie van anderhalf jaar geleden? Dat zou wellicht inhouden dat met iedere  

vluchteling een blauwhelm mee naar huis gestuurd moet worden. Het plan dat zij  

(Vance en Owen) dit weekeinde presenteerden laat de onoplosbaarheid van de situatie  

zien. Bosnië blijft daarin een staat, maar in wezen is de verdeling een feit’ (Lucas,  

Trouw, 6 januari 1993).  

   

De boodschap is duidelijk: er ligt weliswaar een voorstel op tafel, maar of het ooit meer dan 

een voorstel wordt valt ernstig te betwijfelen.  
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6.3 De berichtgeving over het Vance/Owen-plan in kaart gebracht 

 

In de maanden die volgen wordt in Genève en talrijke andere plaatsen veel gesproken over de 

vredesvoorstellen van Vance en Owen. In de dagbladen wordt navenant veel geschreven over 

deze vaak moeizaam verlopende gesprekken (zie tabel 5.1). In de berichtgeving is sprake van 

problemen op twee cruciale punten:  

 

• de grenzen van de nieuwe staat Bosnië-Herzegovina vormen keer op keer een punt van discussie 

en van gewapende strijd tussen de partijen, met name tussen (Bosnische) Serviërs en Moslims 

maar van tijd tot tijd ook tussen Kroaten en Moslims en tussen Kroaten en Serviërs; 

• wat het leidende principe moet zijn bij het vormgeven van de staatsinrichting van Bosnië-

Herzegovina blijft een twistpunt. De Serviërs streven naar een zelfstandige staat binnen Bosnië-

Herzegovina en pleiten in het verlengde daarvan voor een confederatie. Zij worden politiek 

gesteund door de Kroaten, die op militair terrein met de Moslims samenwerken in de strijd tegen 

de Serviërs. De Bosnische regering pleit bij herhaling voor een centraal geleide, democratische 

eenheidsstaat Bosnië, gekoppeld aan een vorm van autonomie voor de Serviërs. 

 

De voorstellen van Vance en Owen worden niet alleen door Raymond van den Boogaard in 

NRC Handelsblad en Nicole Lucas in Trouw zeer kritisch onthaald. In de maanden die 

volgen laten Kroatische en in mindere mate (Bosnisch)-Servische actoren zich weliswaar 

regelmatig positief uit over het plan van de twee bemiddelaars, maar de overige actoren zijn 

overwegend kritisch tot zeer kritisch. De kritiek spitst zich toe op twee punten. Het eerste 

argument tegen het plan van Vance/Owen is principieel en ethisch van aard. Wie de 

voorstellen van Vance en Owen aanvaardt, beloont in feite de Serven voor de etnische 

zuiveringen die ze uitgevoerd hebben, zo wordt van vele kanten betoogd. In 

hoofdredactionele commentaren en nieuwsanalyses wordt dit argument met grote regelmaat 

naar voren gebracht. Het tweede argument is kort samen te vatten als ‘onuitvoerbaar’. In de 

berichtgeving komt vrijwel niemand aan het woord die er vertrouwen in heeft dat de 

voorstellen van Vance en Owen een goede kans op vrede bieden. De scepsis over de 

uitvoerbaarheid van het plan overheerst. Die scepsis wordt ingegeven door de complexiteit 

van het plan, zowel wat de nieuwe landkaart als wat de hoofdlijnen voor een nieuwe 

constitutie betreft. Voeg daaraan toe dat de interne actoren sterk verdeeld zijn over het plan 

en bovendien van standpunt wisselen als een cowboy van paard, dat geen van de externe 
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actoren het plan voluit steunt en dat de dagbladen zelf in hun commentaren en analyses 

ronduit tegen zijn, en het is duidelijk: de berichtgeving over het Vance/Owen-plan is niet 

bepaald eenduidig.  

 

6.4 Interne actoren over het Vance/Owen-plan 

 

Vanaf begin januari 1993 vinden in Genève besprekingen plaats over het plan van Vance en 

Owen. Alleen al in de maand januari zijn er drie gespreksronden. In de berichtgeving wordt 

keer op keer naar voren gebracht dat de besprekingen moeizaam verlopen, in een impasse 

zijn geraakt, stagneren dan wel als mislukt moeten worden beschouwd. De opvattingen van 

de drie interne actoren over de voorstellen van Vance en Owen, zoals naar voren komend in 

de berichtgeving, lopen nogal uiteen. 

 
Tabel 6.3 Oordeel interne actoren over het Vance/Owen-plan  

Actor Aantal uitspraken over Vance/Owen Oordeel over Vance/Owen  
(gemiddeld) * 

Serven 491 -.46 
Moslims 158 -.38 
Kroaten  90 .65 
Milošević 102 .64 
Karadzić 215 -.01 
Izetbegović 103 -.19 
Tudjman   9  .39 

* schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  
 

Bij de besprekingen in Genève onder leiding van de bemiddelaars zitten de drie strijdende 

partijen aan tafel: Servië, Bosnië-Herzegovina, vaak aangeduid als ‘de Moslims’ en Kroatië. 

Vanaf het begin is duidelijk dat Kroatië nauwelijks een rol speelt in de onderhandelingen. 

Dat vloeit voort uit de politieke positie van de Kroaten. Alle onderzochte dagbladen melden 

al na de eerste onderhandelingsronde in Genève dat Kroatië het Vance/Owen-plan 

ondertekend heeft. Aan Kroatische kant is er kennelijk brede steun voor het plan, tussen de 

politieke leiders en overige Kroatische zegslieden is geen wezenlijk verschil in beoordeling 

waar te nemen.  

 

De berichtgeving geeft, wat de twee andere strijdende partijen, Servië en de Moslims, betreft, 

een ander beeld te zien. Voor beide interne actoren geldt dat er sprake is van enige tot 

ernstige verdeeldheid tussen politieke leiders enerzijds en ‘overige zegslieden’ anderzijds. De 
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leiders zijn voor de voorstellen van Vance en Owen, (Milošević: +.64, vrijwel neutraal; 

Karadzić -.01), ‘overige zegslieden uit het (Bosnisch-) Servische kamp’ zien hoegenaamd 

niets in het plan (Serven -.46). In het kamp van de Moslims zijn de tegenstellingen minder 

scherp. De Bosnische president, Izetbegović is gematigd negatief (-.19), de overige 

zegslieden uit het Moslim-kamp zijn wat negatiever dan hun leider (Moslims -.38).   

 

De dagbladen verschillen niet alleen in de omvang waarmee bericht wordt over de 

opvattingen van de interne actoren over het Vance/Owen-plan, ook in de richting van die 

opvattingen komen soms tamelijk grote verschillen naar voren. Alle vier de dagbladen 

berichten dat ‘overige zegslieden uit het (Bosnisch)-Servische kamp’, negatief oordelen over 

het Vance/Owen-plan. De negatieve oordelen ontlopen elkaar nauwelijks (van -.40 tot -.50). 

Ook ten aanzien van de opvattingen van ‘overige zegslieden uit het Kroatische kamp’ is de 

berichtgeving in de vier kranten opvallend eensgezind: ze oordelen positief (van +.55 tot 

+.76). Over de houding van ‘overige zegslieden uit het Moslim-kamp’ ten aanzien van het 

Vance/Owen-plan bestaat die eensgezindheid niet. In de berichtgeving van NRC Handelsblad 

zijn ‘overige zegslieden uit het Moslim-kamp’ sterk gekant tegen de voorstellen van Vance 

en Owen (N=69, -.63), in de weergave van De Telegraaf oordelen ze tamelijk positief (N=16, 

+.34). In Trouw (N=33, -.09) en de Volkskrant (N=40, -.21) oordelen deze zegslieden licht 

negatief. Ook bij het weergeven van de opvatting van de Bosnische president, Izetbegović, 

over het Vance/Owen-plan, zien we tussen de vier dagbladen tamelijk grote verschillen 

optreden. In de berichtgeving van De Telegraaf (N=8, -.69) is Izetbegović fel tegen het 

Vance/Owen-plan, in de Volkskrant (N=34, +.12) is hij licht positief. Afgaande op de bericht-

geving in NRC Handelsblad (N=34, -.21) is Izetbegović licht negatief over de voorstellen van 

Vance en Owen. Wie de berichtgeving van Trouw (N=27, -.41) als richtlijn neemt, komt tot 

de conclusie dat Izetbegović tamelijk negatief oordeelt over het Vance/Owen-plan. De 

houding van zowel Izetbegović als ‘overige zegslieden uit het Moslim-kamp’ ten aanzien van 

het Vance/Owen-plan, is kennelijk nogal ambivalent, met als resultaat dat de berichtgeving in 

de vier dagbladen tamelijk grote verschillen zien.    
Tabel 6.4 Oordeel interne actoren over Vance/Owen-plan, uitgesplitst naar dagblad 

 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf 
Actor N O* N O* N O* N O* 
Serven 125 -.42 182 -.50 103 -.47 81 -.40 
Moslims 40 -.21 69 -.63 33 -.09 16 .34 
Kroaten 27 .76 28 .55 24 .65 11 .64 
Milošević 35 .60 40 .70 16 .78 11 .32 
Karadzić 64 -.03 67 .13 40 -.06 44 -.15 
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Izetbegović 34 .12 34 -.21 27 -.41 8 -.69 
Tudjman 5 .20 1 -.50 2 1.00 1 1.00 
* schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  
Nu geven de scores in de tabellen 6.3 en 6.4 een gemiddelde weer. Minstens zo interessant 

zijn de oordelen die de betrokkenen door de tijd heen gegeven hebben over het Vance/Owen-

plan. Zijn de oordelen blijkens de berichtgeving door de tijd heen consistent of juist heel 

wisselend?  

 

De berichtgeving over de voorstellen van Vance en Owen (zie tabel 6.5) maakt een paar 

dingen duidelijk. In de eerste plaats komt naar voren dat de oordelen van de Serven de 

berichtgeving over het plan van Vance en Owen domineren. Van de in totaal 1033 oordelen 

staan er 765 (74 procent) op naam van (Bosnisch-) Servische actoren. Moslim-actoren (185 

oordelen, 18  procent) en Kroatische actoren (8  procent) blijven daar ver bij achter.  

 
Tabel 6.5 Oordeel interne actoren over het Vance/Owen-plan, uitgesplitst per week 

Actor 
Period
e 

Serven Moslims Kroaten Milošević Karadzić Izetbegovi
ć 

Tudjman 

week 1 15 -
.30 

8 -
.69 

10  
1.0 

7 .71 17 -
.59 

12 -.79 4 1.0 

week 2 35 -
.14 

3 -
.33 

4  
1.0 

7 .57 32 .30 3 .17   

week 3 50 .12 7 -
.71 

5 .70 4 .75 10 .60 1 -.50   

week 4 3 .33 4 .00 3 .33   1 .50   1 1.0 
week 5 18 -

.92 
23 -

.93 
10 .85   6 -

.33 
5 -.80   

week 6 8 -
.25 

8 -
1.0 

2 -
.25 

  6 -
.33 

2 -1.0   

week 7 1 -
1.0 

1 -
1.0 

1  
1.0 

  1 -
1.0 

2 -1.0   

week 8   1 -
1.0 

1 1.0         

week 9 4 .50 8 .19 8 .69   4 -
.63 

9 -.56   

week 
10  

4 -
.88 

19 -
.66 

2 1.0 4 -
.25 

4 -
.50 

12 .29   

week 
11 

7 -
.86 

8 .13 2 1.0     5 -10   

week 
12 

5 -40 2 -
.25 

7 .93   6 -
1.0 

12 .67   

week 
13 

16 -
.69 

6 .58 3 1.0   8 -
.50 

7 .50   

week 
14 

25 -
.94 

2 .75 1 1.0 2 .50 5 .30     

week 
15 

5 -
.70 

1 -
.50 

  4 -
.38 

4 -
1.0 

    

week 
16 

17 -
.56 

2 1.0 2 1.0   4 -
.13 

  1 -
.50 
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week 
17 

64 -
.51 

4 1.0 4 1.0 16 .66 21 -
.40 

1 -.50 1 -50 

week 
18 

15
0 

-
.47 

5 .60 4 1.0 31 .81 63 .56     

week 
19 

23 -
.52 

  5 .30 19 .79 4 -
.75 

1 .50   

week 
20 

16 -
.88 

1 1.0 2 1.0 2 .75 7 -
.71 

    

Totaal 46
6 

-
.45 

113 -
.35 

76 .82 96 .65 20
3 

.01 72 .03 7 .57 

* schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen)  
 

Opmerkelijk genoeg zijn het niet de politieke leiders uit het (Bosnisch-) Servische kamp wier 

oordelen de berichtgeving over het plan van Vance en Owen zo domineren. De politiek leider 

van de Bosnische Serven, Karadzić, heeft 203 oordelen op zijn naam staan (19,6  procent), de 

Servische president Milošević 96 (9,3  procent). Het zijn andere zegslieden uit het (Bosnisch-

) Servische kamp die, veelvuldig aan het woord komend, negatief tot zeer negatief oordelen 

over de voorstellen van Vance en Owen (N = 466, 45,1 procent).  

Beperken we ons tot de actoren Servië en Bosnië (Moslims) – de Kroaten stemden 

ogenblikkelijk in en spelen bijgevolg in de talloze onderhandelingsrondes nauwelijks nog een 

rol – dan is in de berichtgeving sprake van min of meer scherpe tegenstellingen in twee 

lijnen: 

• tussen Servië(rs) en Moslims. 

• tussen de (Bosnisch)-Servische actoren onderling.  

 

6.4.1 Servische en Moslim-oordelen over het Vance/Owen-plan in de berichtgeving  

In de twintig weken waarin het Vance/Owen-plan centraal staat in de 

vredesonderhandelingen, komen in de berichtgeving ‘overige zegslieden’ (aanzienlijk) vaker 

aan het woord dan de politieke leiders. Dat geldt in sterke mate voor de Serven, in wat 

minder sterke mate voor de Moslims. Bovendien laten ‘overige zegslieden’ bijna continu 

van zich horen: in 18 van de 20 weken zijn de opvattingen van ‘overige zegslieden’ uit het 

Servische èn het Moslimkamp in de dagbladen terug te vinden. De politieke leiders zijn 

terughoudender: slechts in 6 van de 20 weken klinken de opvattingen van zowel Karadzić, 

Milošević als Izetbegović door.  

Kijken we naar het totaal, dan lopen de oordelen van ‘overige zegslieden’ over de 

voorstellen van Vance en Owen niet of nauwelijks uiteen: beide partijen zijn per saldo 

tamelijk negatief over het plan, het verschil (-.44 om -.35) is te verwaarlozen. Achter die 
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cijfers gaat echter een wereld van verschil schuil. In de eerste plaats bevat de berichtgeving 

vier keer zoveel oordelen van ‘overige zegslieden’ uit het (Bosnisch-) Servische kamp dan 

van ‘overige zegslieden’ uit het Moslim-kamp. In de tweede plaats zijn de zegslieden uit het 

(Bosnisch-) Servische kamp bijna continu negatief over het Vance/Owen-plan: in 15 van de 

18 weken is dat het geval. Voor ‘overige zegslieden’ uit het Moslim-kamp geldt dat voor 9 

van de 18 weken. Kortom, Moslim-woordvoerders komen in de berichtgeving over 

Vance/Owen aanzienlijk minder vaak aan het woord, zijn gedurende de eerste tien weken 

overwegend negatief over de voorstellen, daarna overwegend positief. In combinatie met de 

berichtgeving over de standpunten van overige zegslieden uit het (Bosnisch-) Servische 

kamp, leidt dat ertoe dat het verschil in beoordeling van het Vance/Owen-plan de eerste tien 

weken tamelijk beperkt is (gemiddeld absoluut verschil is.39 bij een maximaal mogelijk 

verschil van 2.00). In de aanloop naar en in de slotfase van de onderhandelingen zelf geeft de 

berichtgeving een veel scherpere tegenstelling te zien (gemiddeld absoluut verschil 1.25 bij 

een maximaal mogelijk verschil van 2.00).  

 

Tabel 6.6 Oordelen van Servische en Moslim ‘overige zegslieden’ over Vance/Owen, uitgesplitst per week  

Periode Serven Moslims Serven 
negatiever 

Moslims 
negatiever 

week 1 15 -.30 8 -.69  .39 
week 2 35 -.14 3 -.33  .17 
week 3 50 .12 7 -.71  .83 
week 4 3 .33 4 .00  .33 
week 5 18 -.92 23 -.93  .01 
week 6 8 -.25 8 -1.0  .75 
week 7 1 -1.0 1 -1.0   
week 9 4 .50 8 .19  .31 
week 10  4 -.88 19 -.66 .22  
week 11 7 -.86 8 .13 .99  
week 12 5 -40 2 -.25 .15  
week 13 16 -.69 6 .58 1.27  
week 14 25 -.94 2 .75 1.69  
week 15 5 -.70 1 -.50 .20  
week 16 17 -.56 2 1.0 1.56  
week 17 64 -.51 4 1.0 1.51  
week 18 150 -.47 5 .60 1.07  
week 20 16 -.88 1 1.0 1.88  
Totaal 443 -.44 112 -.35   

 

Voor de drie politieke leiders, Karadzić, Milošević en Izetbegović, is het beeld aanzienlijk 

gematigder. In de eerste plaats omdat hun oordelen over de voorstellen van Vance en Owen 

minder frequent vermeld worden – in slechts 6 van de 20 weken komen ze tegelijkertijd aan 

bod – en in de tweede plaats omdat het verschil in oordeel gemiddeld beduidend kleiner is 
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(zie tabel 6.7). 

 
Tabel 6.7 Oordelen van Karadzić & Milošević over Vance/Owen versus oordelen Izetbegović 

Actor 
 

Periode 

Karadzić& 
Milošević 

Izetbegović Izetbegović 
negatiever dan 

Servische leiders 

Servische leiders 
negatiever dan 

Izetbegović 
week 1 24 -.21 12 -.79 .50  

week 2 39 .35 3 .17 .18  

week 3 14 .64 1 -.50 1.14  

 week 10 8 -.38 12 .29  .67 

week 17     37 .06 1 -.50 .56  

week 19 23 .52 1 .50 .02  

 

 

6.4.2 Berichtgeving over oordelen van Karadzić, Milošević en overige zegslieden uit het 

(Bosnisch-) Servische kamp over het Vance/Owen-plan  

De berichtgeving over het Vance/Owen-plan omvat een periode van twintig weken. In die 

twintig weken komen de oordelen van Karadzić vrijwel wekelijks aan de orde: gedurende 12 

weken een negatief oordeel, gedurende zes een positief oordeel (zie tabel 6.7). Milošević 

heeft niet voor niets de bijnaam ‘de sfinx van Belgrado’: de helft van de tijd hult hij zich in 

stilzwijgen, acht weken komt hij met een positief oordeel naar buiten, gedurende twee 

weken met een negatief oordeel (zie tabel 6.8). Overige zegslieden uit het (Bosnisch-) 

Servische kamp laten, net als Karadzić, vrijwel continu van zich horen: gedurende vijftien 

weken slaat de balans door naar een negatief oordeel, gedurende drie weken naar een positief 

oordeel (zie tabel 6.8).  

 

In de weken dat de berichtgeving oordelen bevat zowel van Karadzić als van ‘overige 

Servische zegslieden’ (zie tabel 6.8), gaan de opvattingen in veertien van de achttien weken 

in dezelfde richting. Dat wil zeggen: beide zijn of positief of negatief over het plan. De 

overige vier weken gaan de oordelen van de ene partij in negatieve richting, die van de 

andere partij in positieve richting. Dat houdt overigens niet per definitie in dat de 

tegenstellingen in die weken het scherpst zijn. Het verschil tussen -.01 en +.01 is immers 

nog altijd kleiner dan dat tussen -.01 en -1.00. In de praktijk zien we gemiddeld een tamelijk 

klein verschil in oordeel tussen Karadzić en ‘overige zegslieden’ uit het (Bosnisch-) 

Servische kamp in de veertien weken dat beider oordelen in negatieve of positieve richting 

gaan. In de twee weken dat beide partijen positief oordelen, is het absolute verschil.33 (bij 

een maximaal mogelijk verschil van 1.00), met de aantekening dat Karadzić zich beide keren 
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positiever uitlaat dan de overige zegslieden.  

In de twaalf weken dat beide partijen negatief oordelen, is het absolute verschil.28 (bij een 

maximaal mogelijk verschil van 1.00), met de aantekening dat in vijf van de twaalf weken 

Karadzić en in zes van de twaalf weken ‘overige zegslieden’ uit het (Bosnisch-) Servische 

kamp sterker negatief oordelen dan de ander. In een week is beider oordeel even negatief, te 

weten -1.00. Alles bij elkaar rijst uit de berichtgeving een nogal wisselend en bijgevolg 

diffuus beeld op van de houding die Karadzić respectievelijk ‘overige zegslieden’ uit het 

(Bosnisch-) Servische kamp innemen ten opzichte van de voorstellen van Vance en Owen 

(zie tabel 6.8).  

 
Tabel 6.8 Oordelen van Karadzić en ‘overige zegslieden’ over Vance/Owen van week tot week  

week Serven Karadzić Richting zelfde Serven 
negatiever 

Karadzić 
negatiever 

1 15 -.30 17 -.59 ja  .29 
2 35 -.14 32 .30 nee .44  
3 50 .12 10 .60 ja .48  
4 3 .33 1 .50 ja .17  
5 18 -.92 6 -.33 ja .59  
6 8 -.25 6 -.33 ja  .08 
7 1 -1.00 1 -1.00 ja   
9 4 .50 4 -.63 nee  1.13 

10 4 -.88 4 -.50 ja .38  
12 5 -.40 6 -1.00 ja  .60 
13 16 -.69 8   .50 ja .19  
14 25 -.94 5 .30 nee 1.24  
15 5 -.70 4 -1.00 ja  .30 
16 17 -.56 4 -.13 ja .43  
17 64 -.51 21 -.40 ja .11  
18 150 -.47 63 .56 nee 1.03  
19 23 -.52 4 -.75 ja  .23 
20 16 -.88 7 -.71 ja .17  

totaal 459 -.45 203 .01  gem..64  
N = 561   

gem..35 
N = 101   

*   schaal loopt van –1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
** gewogen gemiddeld verschil: als wegingsfactor geldt het aantal oordelen waarop verschil gebaseerd is 

 

Over het verschil in beoordeling van het Vance/Owen-plan tussen Karadzić en ‘overige 

zegslieden’ valt nog het volgende op te merken: ‘Overige zegslieden’ oordelen vaker en ook 

negatiever dan Karadzić (.-64 versus -.35). Uit de berichtgeving komt zo het beeld naar 

voren dat Karadzić weliswaar – een enkele week uitgezonderd – negatief oordeelt over het 

plan van Vance en Owen, maar dat zijn achterban dat in nog veel sterkere mate doet. En in 

de tweede plaats dat de oordelen zowel van ‘overige zegslieden’ als van Karadzić weinig 

stabiel zijn. De gemiddelde verschuiving in oordeel (tijdsinterval een week) beloopt bij 

‘overige zegslieden’.45, bij Karadzić.58 (maximale schommeling 2.00).  
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De meest opmerkelijke week is week 18, de week van 3 tot en met 8 mei 1993. In die week 

verwerpt het Bosnisch-Servische parlement uiteindelijk het plan van Vance en Owen. De 

berichtgeving bevat in die periode verhoudingsgewijs zeer veel oordelen over het 

Vance/Owen-plan, zowel van ‘overige zegslieden’ als van ‘Karadzić’. Het beeld is even 

helder als tegenstrijdig: politiek leider Karadzić put zich uit in steunbetuigingen, ‘overige 

zegslieden’ verdringen elkaar in de media om het plan onderuit te halen.   

 

Behalve Karadzić en ‘overige zegslieden’ speelt nog een derde Servische actor een 

belangrijke rol, de Servische president Milošević, in de onderzochte media vanaf de start van 

de vredesbesprekingen bij herhaling aangeduid als de drijvende kracht achter de Bosnische 

Serven. Nemen we de weken dat de berichtgeving oordelen bevat van zowel Milošević, 

Karadzić als ‘overige zegslieden’, dan kunnen we de verschillen tussen betrokkenen door de 

tijd heen volgen (zie tabel 6.9).  

 
Tabel 6.9 Oordelen van Karadzić, Milošević en ‘overige zegslieden’ over Vance/Owen, uitgesplitst per 

 week 
Actor 

Periode 
Serven Karadzić Milošević Karadzić 

negatiever* 
Milošević 

negatiever * 
week 1 15 -.30 17 -.59 7 .71 1.30 1.01 
week 2 35 -.14 3 -.33 7 .57 .90 .71 
week 3 50 .12 10 .60 4 .75 .15 .63 

week 10 4 -.88 4 -.50 4 -.25 .25 .63 
week 14 25 -.94 5 .30 2 .50 .20 1.44 
week 15 5 -.70 4 -1.00 4 -.38 .62 .32 
week 17 64 -.51 21 -.40 16 .66 1.06 1.17 
week 18 150 -.47 63 .56 31 .81 .25 1.28 
week 19 23 -.52 4 -.75 19 .79 1.54 1.31 
week 20 16 -.88 7 -.71 2 .75 1.46 1.63 

totaal 387 -.42 138 .07 96 .65 .69 1.12 
 *    verschil in oordeel Karadzić resp. Milošević over Vance/Owen, Karadzić negatiever dan Milošević 
**  verschil in oordeel Milošević resp. Serven over Vance/Owen, Serven negatiever dan Milošević 

 

Gaf de berichtgeving over het Vance/Owen-plan al behoorlijke verschillen in oordeel te zien 

tussen Karadzić en ‘overige zegslieden uit het (Bosnisch) Servische kamp’ (zie tabel 6.8), de 

verschillen tussen de oordelen van Karadzić en Milošević en die tussen Milošević en 

’overige zegslieden’, zijn nog (aanzienlijk) groter, met daarbij de kanttekening dat het 

patroon in zeker opzicht duidelijker is: Karadzić is consequent negatiever/minder positief 

dan Milošević en ‘overige zegslieden’ zijn consequent negatiever/minder positief dan 

Milošević. Of dat voor de lezer resulteert in een wat minder diffuus beeld van de 

verhoudingen tussen de betrokkenen waar het gaat om het Vance/Owen-plan, is nog maar de 
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vraag. De betrokkenen blijven immers onderling van week tot week verschillen in hun 

beoordeling van het vredesplan en elk afzonderlijk vertonen hun oordelen in de tijd gezien 

ook weinig stabiliteit.  

 

Bij het begin van de besprekingen over de voorstellen van Vance en Owen nemen Karadzić 

en Milošević in de weergave van de dagbladen een tegengestelde positie in: Milošević is 

uitgesproken positief, Karadzić behoorlijk negatief, resulterend in een verschil in waardering 

voor het Vance/Owen-plan van 1.30 (bij een maximaal mogelijk verschil van 2.0). Na de 

eerste twee weken loopt dit verschil in waardering aanvankelijk flink terug. In de aanloop 

naar de behandeling in het Bosnisch-Servische parlement – de weken 15 en 17 – geeft de 

berichtgeving weer een ander beeld te zien: Karadzić is behoorlijk negatief, Milošević 

zonder meer positief over de voorstellen. In de week van de parlementaire behandeling 

trekken de beide leiders volgens de dagbladen weer een lijn: ze zijn voor, het verschil in 

positieve waardering is verwaarloosbaar klein. Nadat het parlement de voorstellen van 

Vance en Owen verworpen heeft, staan Karadzić en Milošević in de berichtgeving bijna 

lijnrecht tegenover elkaar: Milošević is nog steeds uitgesproken positief over het plan, 

Karadzić is nu uitgesproken negatief.  

 

Tegen de achtergrond van deze gegevens wordt duidelijk waarom de beeldvorming rond 

Milošević van tijd tot tijd enigszins ambivalent is: aan de ene kant wordt Milošević 

beschouwd als de grote aanstichter van de oorlog in Bosnië, aan de andere kant krijgt hij in 

sommige fases van de vredesbesprekingen de rol van vredestichter toebedeeld. Als enige van 

de interne actoren is hij bijna voortdurend positief tot uitgesproken positief over het plan van 

Vance en Owen. Karadzić is in de berichtgeving èn veel wispelturiger èn aanzienlijk 

negatiever over de vredesbesprekingen, om over ‘overige zegslieden’ maar te zwijgen. 

Beeldvorming is (groten)deels een kwestie van contrasten en het contrast is in dit geval vrij 

scherp: van ‘overige zegslieden’ uit het Bosnisch-Servische kamp valt niets te verwachten 

als het om vrede gaat en van Karadzić is nauwelijks hoogte te krijgen. In de berichtgeving 

krijgt Milošević zo bij de gratie van het contrast van tijd tot tijd het aureool van ‘gematigd’ 

en soms van ‘vredesengel’, de leider die zijn ‘marionet’ Karadzić ertoe kan bewegen in te 

stemmen met het Vance/Owen-plan en zo het nog grotere kwaad van de ultra-nationalisten 

in Servië kan afwenden. Tegelijkertijd wordt keer op keer herhaald dat Milošević algemeen 

beschouwd wordt als de drijvende kracht achter de Bosnische Serven.  
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Al met al levert de berichtgeving over de vredesbesprekingen onder leiding van Vance en 

Owen een nogal gecompliceerd beeld vol schijnbare tegenstellingen op, een beeld dat – waar 

het de interne actoren betreft – in zekere zin even genuanceerd als zwart-wit is. Genuanceerd 

in die zin dat in de berichtgeving voortdurend sprake is van wisselingen in de standpunten 

van de betrokkenen over de vredesvoorstellen van Vance en Owen. Zwart-wit in die zin dat 

op het geheel van deze berichtgeving de woorden van Raymond van den Boogaard van 

toepassing zijn. Na een dag vol verwarring over het verloop van de gesprekken in Genève 

noteert hij:  

‘Terwijl door een deur de Bosnische president, Alija Izetbegović, het Palais des Nations in 

Genève verliet om de Islamitische Conferentie Organisatie in Dakar om wapens voor de 

Moslims te gaan vragen, trad door een andere ingang van dit hoofdkwartier van de VN de 

Bosnisch-Servische president Radovan Karadzić binnen, verlaat door de mist op het vliegveld 

van Genève, met in de jaszak een onderhandelingsvoorstel dat zich niet verdraagt met de opzet 

van de VN en de EG voor een vreedzaam Bosnië-Herzegovina. Het was het negatieve 

hoogtepunt van een spannende dag vol listen en lagen in de beste tradities van de Balkan-

politiek.’ (Raymond van den Boogaard, NRC Handelsblad, 11 januari 1993).  

 

6.5 Enkele belangrijke externe actoren over het Vance/Owen-plan 

 

Naast de interne actoren spelen een groot aantal externe actoren een rol in de berichtgeving 

over het verloop van de vredesbesprekingen. Vance en Owen zijn niet voor niets als 

bemiddelaars in het conflict aangewezen door de Verenigde Naties respectievelijk de 

Europese Gemeenschap. Naast deze representanten van de ‘internationale gemeenschap’, 

spelen ook individuele lidstaten van de VN en/of de EG in de berichtgeving een rol. Dat 

geldt met name voor de Verenigde Staten.  
 

Tabel 6.10 Oordelen van enkele externe diplomatieke actoren over de voorstellen van Vance en Owen 

Actor VN/VR EU V&O VS Rusland EU-leden 
Periode N O* N O* N O* N O* N O* N O* 

week 1 1 1.0 1 1.0 2 1.0       
week 2   2 1.0 2 1.0       
week 3   4 -0.5 1 1.0     1 1.0 
week 4 1 1.0 1 1.0         
week 5 10 .35 9 1.0 13 .88 37 -.28 15 .93 8 1.0 
week 6 3 .67 2 1.0 3 1.0 18 -.33 3 .83 3 1.0 
week 7     1 1.0 1  1.0 1 1.0   
week 8       2 -.50 2 1.0   
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week 9 1 -1.0   2 1.0 1 1.0     
week 10   2 1.0 5 1.0 1 -.50 1 1.0 1 1.0 
week 11 1 1.0       3 .67 1 1.0 
week 12 1 1.0           
week 13 1 1.0   2 1.0 5 -.40 1 .50 3 -1.0 
week 14   3 .83   1 1.0 2 1.0   
week 15 1 1.0 2 .25 1 1.0 5 .80 6 .83 1 1.0 
week 16 2 1.0   6 .75   1 .50   
week 17     5 1.0 1 .50     
week 18 2 .75 5 .90 2 .75 8 .63 2 .75 8 .75 
week 19 1 .50   2 1.0       
week 20 1 1.0 7 .93 2 1.0 15 -.53 18 .86   

Totaal   26 .60 38 .76 49 .93 95 -.16 55 .86 26 .69 
* schaal loopt van +.100 (uitsluitend positieve oordelen) tot –1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 

 

Dat in de berichtgeving de externe actoren in hoofdzaak positief oordelen over het plan van 

Vance en Owen, valt te verwachten en is in die zin niet opmerkelijk. Wat wel opvalt is in de 

eerste plaats dat de berichtgeving over het plan van Vance en Owen zo weinig oordelen van 

de externe actoren bevat (N=285). Weinig in verhouding tot het aantal oordelen van de 

interne actoren (N=1033). Ook als we de uitspraken van de externe actoren in de 

beschouwingen betrekken, blijven de oordelen van (Bosnisch-) Servische actoren de 

berichtgeving over de voorstellen van Vance en Owen domineren (765 van de 1318 

oordelen, 58 procent). 

In de tweede plaats vallen de opvattingen van de VS zoals weergegeven in de berichtgeving 

op. Dat pas in de vijfde week oordelen van deze externe actor in de berichtgeving opduiken, 

valt te verklaren uit het feit dat de nieuwe president van de Verenigde Staten, Clinton, in de 

derde week van januari, om precies te zijn op 20 januari 1993, beëdigd wordt. De VS geven 

in week 5 en 6 de eerste signalen af weinig te voelen voor de voorstellen van Vance en 

Owen. In de berichtgeving over de voorstellen van Vance en Owen is wat de externe actoren 

betreft daarmee meteen de toon gezet: in die twee weken wordt 124 maal een oordeel van 

een externe actor vermeld, 44 procent van het totaal aantal oordelen in twintig weken. Het 

zijn ook precies de twee weken waarin de berichtgeving een duidelijk verschil in oordeel 

over het plan van Vance en Owen laat zien. Rusland (N= 18, +.91), alsmede de VN, de EG(-

leden) en de twee bemiddelaars (N= 51, +.82) blijven de voorstellen van Vance en Owen 

voluit steunen, de VS (N=55, -.30) staan tamelijk kritisch tegenover het plan. Het verschil in 

beoordeling loopt voor Rusland versus de VS op tot 1.21 (bij een maximaal mogelijk 

verschil van 2.0), voor VN/EU/bemiddelaars versus de VS tot 1.12 (maximaal mogelijk 

verschil 2.0).  
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In de weken daarna komen oordelen van externe actoren zo weinig in de berichtgeving voor, 

dat daaruit geen duidelijk beeld van scherpe tegenstellingen of grote eensgezindheid oprijst 

ten aanzien van de voorstellen van Vance en Owen. Opmerkelijk is wel dat in week 18 – de 

week waarin het Bosnisch-Servische parlement het plan uiteindelijk verwerpt – de externe 

actoren eensgezind voor zijn: Rusland (N=2, +.75), VN/EU(leden), bemiddelaars (N= 17, 

+.79), VS (N = 8, +.63). Na de verwerping van het plan geeft de berichtgeving meteen weer 

de tegenstelling uit week 5 en 6 te zien: Rusland (N= 18, +. 86), VN/EU(leden) en 

bemiddelaars (N= 13, +.92) blijven onverkort vasthouden aan het plan van Vance en Owen, 

de VS zijn duidelijk tegen (N=15, -.53). Het verschil in beoordeling tussen de VS enerzijds 

en Rusland en VN/EU(-leden)/bemiddelaars anderzijds loopt op tot 1.39 respectievelijk 1.45 

(bij een maximaal mogelijk verschil van 2.0).  

 

Op cruciale momenten levert de berichtgeving over de voorstellen van Vance en Owen het 

beeld op van een diep verdeelde internationale gemeenschap. In week 5 en 6 is er sprake van 

een impasse in de vredesbesprekingen. Zowel de Serven als de Moslims hebben de 

voorstellen van Vance en Owen afgewezen, de nieuwe Amerikaanse regering beraadt zich 

op haar standpunt. In die situatie komen bijna dagelijks berichten naar buiten dat Amerika 

niet bereid is het plan van Vance en Owen te steunen. Centrale punt van kritiek van actoren 

sprekend namens de VS, is dat de opdeling van Bosnië zoals voorgesteld door Vance en 

Owen de Serven te veel tegemoet komt. In week 6, om precies te zijn op donderdag 11 en 

vrijdag 12 februari, berichten de dagbladen dat de minister van Buitenlandse Zaken, Warren 

Cristopher, een zespuntenplan voor Bosnië heeft gepresenteerd. Het komt er op neer dat de 

VS, onder meer door het sturen van een eigen afgezant in de persoon van NAVO-

ambassadeur Reginald Bartholomew, de bemiddelingspoging van Vance en Owen nieuw 

leven in trachten blazen.   

 

6.6 (Hoofd)redactionele commentaren over het Vance/Owen-plan  

 

In nieuwsanalyses, hoofdredactionele commentaren en columns hebben de dagbladen vanaf 

het begin laten blijken de vredesbesprekingen in Genève als de laatste kans op een 

vreedzame oplossing van het conflict te zien. Mochten deze besprekingen mislukken, dan 

blijft voor de internationale gemeenschap slechts een mogelijkheid open, te weten militaire 

interventie. Dat is vanaf begin januari tot en met het definitieve einde van het Vance/Owen-
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plan, de grondtoon in de hoofdredactionele commentaren.  

 

6.6.1 (Hoofd)redactionele commentaren over het Vance/Owen-plan: de eerste  ronde 

Vrijwel meteen na de eerste gespreksronde laten de commentaarschrijvers eensgezind weten 

weinig tot geen heil te zien in het plan van Vance en Owen. De toon wordt gezet nog voor de 

eerste gespreksronde gehouden is. Zaterdag 2 januari 1993 wijdt de Volkskrant een 

hoofdredactioneel commentaar aan de oorlog in Bosnië. De commentator schrijft dat de 

conferentie in Genève van beslissende betekenis is:  

‘Bij een mislukking is er geen andere weg dan het met militaire middelen afdwingen van het 

vliegverbod en het aanzienlijk versterken van de VN-vredesmacht, die net als de 

Amerikaanse troepen in Somalië het recht moet krijgen met geweld het leven van de 

Bosniërs, met name in de kampen en in het stervende Sarajevo, te redden en te beschermen. 

Deze weg is moeilijk en ongewis, maar als Servië niet bereid is zijn agressief beleid te 

wijzigen, is er geen alternatief’ (de Volkskrant, 2 januari 1993).  

 

Dinsdag 5 januari 1993, Vance en Owen hebben hun voorstellen net openbaar gemaakt, 

blikken Trouw en NRC Handelsblad in het hoofdredactioneel commentaar terug op de eerste 

ronde gesprekken in Genève. Beide kranten tonen zich ronduit pessimistisch over de kansen 

op succes, de toon is zwartgallig. ‘Cynisme’ is de grondtoon in het hoofdredactioneel 

commentaar in Trouw: 

‘Zoveel bestanden en wapenstilstanden zijn er in het voormalige Joegoslavië  

afgesproken en onmiddellijk geschonden dat het moeite kost de vredesconferentie over 

Bosnië-Herzegovina in Genève niet met groot cynisme te beschouwen. Maar met zo’n 

cynisme is niemand gebaat, zeker niet de noodlijdende bevolking van Bosnië. (...) Bosnië-

Herzegovina is nu een in feite zodanig verscheurd land, waar de verschillende partijen 

zodanig hebben huisgehouden en waar de haat zo diep is ingevreten dat niemand kan 

verwachten dat de verschillende etnische groeperingen op korte termijn in vrede met elkaar 

zullen kunnen leven, welk politiek akkoord er ook bereikt zou kunnen worden’ (Het 

Bosnisch overleg, Trouw, 5 januari 1993).  

 

De krant typeert zowel de voorgestelde landkaart als de constitutionele regeling als ‘schier 

onmogelijk’ en vindt het op de keeper beschouwd verbazingwekkend dat de partijen hebben 

afgesproken de gesprekken komende zondag voort te zetten.  

‘Daarbij speelt ongetwijfeld dat de Bosnische president Izetbegović, wiens groepering er in 



 

 

139 

het plan het slechtst af komt, niet wil worden aangewezen als de man die het overleg heeft 

doen mislukken. En tevens dat zijn rivalen, Karadzić van de Bosnische Serviërs en Boban 

van de Bosnische Kroaten, bevreesd zijn voor een daadwerkelijke militaire interventie door 

een geallieerde luchtmacht, als ook deze vredespoging op een mislukking uitloopt. Niet voor 

niets hebben Vance en Owen gerept van een ‘laatste poging’, hoewel ook dat wel eerder is 

gezegd. Maar we zouden pogen het cynisme achterwege te laten. Voorlopig moeten we 

afwachten of de rivalen zondag inderdaad komen opdagen om het overleg voort te zetten. Er 

hoeft niet zoveel te gebeuren of een of meer partijen zien zich genoodzaakt thuis te blijven. 

Zeker is dat de gevechten zullen doorgaan en dus het lijden van de bevolking. Er hoeft niet 

eens een staakt-het-vuren voor geschonden te worden’ (Trouw, 5 januari 1993).   

 

Strekking en toon van het commentaar in NRC Handelsblad komen overeen met die van het 

commentaar in Trouw.  

‘Het was een vertoning, daar in Genève. In naam van de lieve vrede en onder de hoede van 

de internationale gemeenschap werd de president van Bosnië de afgelopen dagen aan de 

onderhandelingstafel geconfronteerd met de man die voorkomt op de officiële Amerikaanse 

lijst van voor oorlogsmisdaden verantwoordelijke personen, Radovan Karadzić. Van 

president Izetbegović werd bovendien verlangd dat zijn regering zich neerlegt bij een stevig 

deel van de Servische oorlogswinst. De vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Cyrus 

Vance, en die van de EG, Lord Owen, praktiseerden Realpolitik onder het aanroepen van de 

principes van de organisaties die hen hadden afgevaardigd. Terecht verklaarde de Bosnische 

minister van Buitenlandse Zaken dat zijn land, ondanks het lidmaatschap van de VN, door 

de internationale gemeenschap in de steek wordt gelaten.’ (NRC Handelsblad, 5 januari 

1993). 

 

De krant schrijft verder dat de voorstellen van Vance en Owen er op het eerste gezicht 

redelijk uitzien, als men tenminste als uitgangspunt neemt dat alles beter is dan het laten 

voortduren van het bloedvergieten. Maar op wat langere termijn zijn de risico’s voor Bosnië-

Herzegovina enorm en is de kans dat de VN erin zal slagen de etnische zuiveringen 

ongedaan te maken, uiterst klein. Enig vertrouwen in een ‘goede’ afloop is de commentator 

vreemd:  

‘Het overleg tussen de slachtoffers en hun belagers is een paar dagen opgeschort. De  

farce van de vredesonderhandelingen duurt voort, evenals die van de internationale  

bemiddeling. Want wie wint en wie verliest is allang geen vraag meer’ (NRC 

Handelsblad, 5 januari 1993).    
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Een dag later blikt ook de Volkskrant hoofdredactioneel terug op de eerste ronde gesprekken. 

‘De vrede Van Owen en Vance’ (kop boven het commentaar) krijgt een kritisch onthaal. De 

commentator stelt dat het nog maar de vraag is of Genève slaagt, en vervolgt dan met: 

‘Maar wat als de conferentie slaagt? Dan is het resultaat om te gruwen en zal  

waarschijnlijk bovendien blijken dat gekozen werd voor een constructie die op termijn niet 

levensvatbaar is. (...) Zowel de VN als de EG houden er tot dusver aan vast dat tussen 

agressor en slachtoffer neutraliteit bewaard moet worden en geheel in de traditie van de 

Realpolitik heeft het Brits-Amerikaanse duo tot opdracht een vredesregeling af te dwingen 

op basis van de feitelijke toestand. Dat wil zeggen: uitgaande van de toestand die is ontstaan 

als gevolg van de grotendeels geslaagde Servische agressie inclusief de etnische 

zuiveringen. Onder die omstandigheden was het onvermijdelijk dat de inspanningen van 

Owen en Vance ervan af het begin bovenal op gericht waren de internationaal erkende 

regering van Bosnië – een staat die lid is van de VN – te dwingen zijn nederlaag op het 

slagveld te slikken. (...) De zwakten van dit plan (de voorstellen van Vance en Owen) 

springen in het oog. Het beloont de aanvallers, accepteert het merendeel van de gevolgen 

van de etnische zuiveringen en legitimeert de positie van een figuur als Karadzić, die door 

Amerika wordt genoemd als een van de mogelijke beklaagden in een 

oorlogsmisdadigersproces’ (de Volkskrant, 6 januari 1993).  

 

6.6.2 (Hoofd)redactionele commentaren over het Vance/Owen-plan: de tweede ronde 

Een week later berichten alle kranten dat de Bosnisch-Servische leider Karadzić onder 

voorwaarden akkoord is gegaan met het Vance/Owen-plan. In een hoofdredactioneel 

commentaar laat de Volkskrant nog diezelfde dag weten Milošević noch Karadzić te 

vertrouwen:  

 ‘Maar Milošević heeft al vaker ingestemd met plannen om zich vervolgens van de gemaakte 

afspraken niets aan te trekken. Ditzelfde geldt voor Karadzić en zijn ommezwaai in Genève 

is dan ook niet erg geloofwaardig. Er is nog altijd weinig reden om aan te nemen dat 

Karadzić, door Washington terecht een oorlogsmisdadiger genoemd, plotseling zijn 

‘Servische Republiek Bosnië-Herzegovina’ zou willen opgeven. Er is alle reden voor de 

internationale gemeenschap het vreemde resultaat van Genève niet te accepteren. Milošević 

en Karadzić zijn absoluut niet te vertrouwen. Tijdens de Joegoslavië-conferentie vorig jaar 

augustus in Londen werd een hele reeks afspraken gemaakt. De Servische leiders hebben 

zich aan geen van die afspraken gehouden. De Servische agressie, de ‘etnische zuiveringen’ 

en de misdaden in de Servische concentratiekampen zijn alleen maar erger geworden’ (de 
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Volkskrant, 13 januari 1993).  

 

Na gewezen te hebben op de op het spel staande geloofwaardigheid van de VN en de EG, 

besluit de schrijver het hoofdredactionele commentaar met: 

‘Vance en Owen doen er goed aan bij hun eerste conclusie te blijven: de Joegoslavië-conferentie 

is mislukt. De internationale gemeenschap blijft een besluit over militair ingrijpen in Bosnië niet 

bespaard’ (de Volkskrant, 13 januari 1993). 

 

Terzijde: vaak nog scherper dan in hoofdredactionele commentaren komen in columns 

opvattingen over het conflict in Bosnië naar voren. Typerend voorbeeld is een column in 

NRC Handelsblad waarin Hofland in felle kleuren de ongelijkwaardigheid van de 

tegenstanders schildert. Enerzijds de VN, traag, fatsoenlijk in hun diplomatie, zwak en 

zonder een militaire macht achter de hand die het nakomen van gemaakte afspraken kan 

afdwingen, en daartegenover struikrover Radovan Karadzić, niet gebonden aan welke regel 

van fatsoen of welke afspraak dan ook.  

‘Geen mens gelooft dat Radovic, leider van de Bosnische Serviërs, de geboren democraat is 

die terug moet naar zijn parlement om daar een akkoord te laten goedkeuren dat intussen 

alleen gebruikt wordt voor het voortzetten van de oorlog, ethnic cleansing en de verwoesting 

van Sarajevo. Zelfs bij Vance en Owen, geboren diplomaten, onvermoeibare 

onderhandelaars, bewonderenswaardig in hun vertoon van goede trouw, wil dit er in het 

openbaar niet meer in. Niettemin lukt het Radovic opnieuw tijd te winnen om zijn 

democratische verplichtingen tot een goed einde te brengen. Zijn parlement, ongetwijfeld 

samengesteld uit kleine Radovices, zal dan wel een paar kanttekeningen willen zetten die de 

kanonniers in staat stellen nog een aantal huizenblokken in puin te schieten. (...) 

Dat het Joegoslavische schandaal voortduurt en dat de struikrover van dit toneel er weer met 

de buit van de volgende tijdwinst vandoor kan gaan, ligt aan de structurele handicaps van 

zijn tegenstander. Een collectief dat zich volgens plechtig en ernstig afgesproken normen 

gedraagt, is niet opgewassen tegen de gewapende oplichter die zich de vrijheid van de 

anarchie heeft toegekend. Dat was al zo in 1935 toen Mussolini de Abessijnen aanviel. 

Sindsdien zijn de struikrovers niet veranderd. Ons vraagstuk is dat ze na 1990 weer steeds 

meer kansen hebben gekregen en dat ook goed hebben begrepen’ (Hofland, NRC 

Handelsblad, 13 januari 1993).  

 

6.6.3 (Hoofd)redactionele commentaren over het Vance/Owen-plan: het vervolg  

Bijna vier maanden later, begin mei 1993, verwerpt het Bosnisch-Servische parlement het 
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Vance/Owen-plan. In de tussenliggende weken wijden de onderzochte dagbladen vele 

tientallen nieuwsanalyses en 33 (hoofd)redactionele commentaren aan (het lot van) het 

Vance/Owen-plan. NRC Handelsblad (N=12) en Trouw (N=10) spannen de kroon, de 

Volkskrant (N=6) en De Telegraaf (N=5) zijn wat bescheidener. De sceptische houding ten 

opzichte van de voorstellen van Vance en Owen die we in de eerste weken van januari 1993 

waar konden nemen, blijft overheersen. Voorzover de commentaarschrijvers een goed woord 

over hebben voor de voorstellen van Vance en Owen, komt dat voort uit het besef dat een 

beter alternatief niet voorhanden is.   

 

NRC Handelsblad over het Vance/Owen-plan: februari tot en met verwerping in mei 1993 

Vanaf februari tot en met de verwerping van het Vance/Owen-plan, wijdt NRC Handelsblad 

twaalf keer een hoofdredactioneel commentaar aan allerlei aspecten van het conflict in 

Bosnië. Het elfde en twaalfde verschijnen maandag 3 en vrijdag 7 mei 1993, twee dagen 

voor respectievelijk twee dagen na het verwerpen van het Vance/Owen-plan door het 

Bosnisch-Servische parlement. Maandag 3 mei, Karadzić heeft in Athene zijn handtekening 

gezet, is het (hoofd)redactioneel commentaar nog hoopvol gestemd en klinkt het tamelijk 

stellig:  

‘De toegenomen druk vooral vanuit Amerika, maar ook de waarschuwingen uit Moskou dat 

het zo wel genoeg was geweest, hebben het Servische complex op de knieën gedwongen. 

(...) nu heeft dan ook de aanvoerder van de Bosnische Serviërs zijn handdoek in de ring 

geworpen. Het spel is uit’ (NRC Handelsblad, 3 mei 1993).  

 

De krant stelt dat de Amerikaanse druk heeft gewerkt: in de Servische eigenzinnigheid is een 

kentering opgetreden. Het Westen moet daar nu gebruik van maken en mag de fout van 

Cambodja en Angola niet herhalen: 

‘In beide landen heeft het te veel tijd gevergd om een doeltreffende vredesmacht op de been 

te brengen. De Servische leiding is nu geïntimideerd. Die geestesgesteldheid moet in stand 

gehouden worden en dat kan alleen met machtsvertoon: de aanwezigheid van voldoende 

zware eenheden om de overeengekomen vredesregeling te verzekeren tegen hardnekkigen 

die de wapens niet willen strekken’ (NRC Handelsblad, 3 mei 1993).  

 

Vier dagen later is alle hoop de bodem ingeslagen. ‘Bosnische spraakverwarring’ zet de 

krant boven het hoofdredactioneel commentaar. De (onder)toon is een mengeling van 

cynisme en moedeloosheid. Nu het plan van Vance en Owen is verworpen 
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‘is het eerste probleem hoe de Bosnische Serviërs ervan te weerhouden de laatste resten van 

Moslim-verzet te liquideren. Daartoe heeft de Veiligheidsraad vannacht zijn zoveelste 

resolutie aangenomen. Het lang omstreden idee van de ‘veilige havens’ is eindelijk 

werkelijkheid. Alleen, hoe de veiligheid ervan moet worden verzekerd blijft nog onduidelijk 

(...). Inmiddels kan van een crisis worden gesproken die de westerse samenwerking tot in 

haar fundamenten aantast. Die samenwerking is, allesbehalve verrassend, afhankelijk van 

leiderschap, leiderschap dat in de Golfoorlog werd getoond door George Bush. Vandaag 

trachten de verantwoordelijken in de westerse wereld zich achter elkaars rug te verbergen, 

de argumenten overnemend van zeer prudente generaals en andere experts. De openbare 

mening wordt, als gevolg van zoveel stuurloosheid, heen en weer geslingerd tussen afgrijzen 

over wat er in Bosnië gebeurt en onzekerheid over de tol die voor de handhaving van de 

vrede en recht mag of moet worden geheven. Zo heeft de internationale gemeenschap 

zichzelf verlamd’ (NRC Handelsblad, 7 mei 1993).  

 

de Volkskrant over het Vance/Owen-plan 

Het hoofdredactionele commentaar in de Volkskrant ademt 7 mei 1993 een wat andere sfeer: 

niet vrij van cynisme maar minder berustend. De krant beschouwt de verwerping van het 

Vance/Owen-plan door het pseudo-parlement van de Bosnische Serven als een ernstige 

tegenslag. Niet omdat het in de ogen van de krant zo’n goed plan was, maar meer bij gebrek 

aan beter: het was immers het enige concept waarover binnen de internationale gemeenschap 

consensus te bereiken viel. De krant houdt de Bosnische Serven verantwoordelijk voor het 

mislukken van de vredespoging van Vance en Owen. Na vastgesteld te hebben dat de 

onmacht en verdeeldheid van het Westen zorgwekkend zijn, sluit de krant af met een 

pleidooi voor militair ingrijpen.  

‘Want het Westen kan en mag niet langer toekijken hoe Serviërs de Moslim-bevolking 

doden of verdrijven. Het heeft niet alleen de morele plicht de hongerende bevolking 

voedselhulp te verstrekken, maar het moet de Moslims ook effectief gaan beschermen door 

rond de steden in Oost-Bosnië en rond Sarajevo veilige zones te scheppen. Dit zal moeten 

geschieden door vanuit de lucht het Servische geschut tot zwijgen te brengen. De veilige 

zones zullen echter ook door grondtroepen moeten worden verdedigd’ (de Volkskrant, 7 mei 

1993).  

 

In de weken vanaf begin februari tot 7 mei 1993, wijdt de Volkskrant nog vijf keer een 

hoofdredactioneel commentaar aan de oorlog in Bosnië. In twee commentaren staat het (lot 

van het) Vance/Owen-plan centraal, in de andere gaat het om de rol van de VN in Bosnië (1 
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februari 1993), de positie van Clinton ten opzichte van Bosnië (12 februari) en het instellen 

van een tribunaal (2 maart). Het Vance/Owen-plan komt in die commentaren hooguit 

zijdelings ter sprake.  

 

Zaterdag 1 mei is de commentaarschrijver vol goede moed over de kansen van het 

Vance/Owen-plan:  

‘Alles duidt erop dat in de gruwelijke, nu al meer dan een jaar durende oorlog in Bosnië-

Herzegovina een keerpunt is bereikt. Dit weekeinde zal in Athene duidelijk worden of de 

Servische leider Karadzić alsnog zijn handtekening onder het Vance/Owen-plan zet. Als dit 

niet gebeurt zal de internationale gemeenschap waarschijnlijk snel besluiten tot militair 

ingrijpen’,  

zo luiden de beginregels van het hoofdredactioneel commentaar. De krant schrijft verder dat 

met het aanvaarden van het Vance/Owen-plan de dilemma’s voor de internationale 

gemeenschap niet geringer worden: 

‘Het uitvoeren en eventueel afdwingen van het Vance/Owen-plan zou een VN-troepenmacht 

vereisen van tussen de 50 en de 100 duizend man. Tot nu toe is de bereidheid zoveel 

grondtroepen te leveren gering. (...) Als het Vance/Owen-plan wordt aanvaard zonder dat de 

VN werkelijk bereid zijn de uitvoering af te dwingen, blijft 70% van Bosnië in bezit van de 

Serviërs zoals eenderde van Kroatië ondanks de VN-vredesmacht nog altijd in Servische 

handen is. Voor het Westen, dat zich altijd op het standpunt heeft gesteld dat agressie niet 

mag worden beloond, behoort dat onaanvaardbaar te zijn’ (de Volkskrant, 1 mei 1993).  

 

Veertien dagen eerder, op zaterdag 17 april 1993, is van enige hoop op aanvaarding van het 

Vance/Owen-plan, niets te bespeuren. De verwachte naderende val van Srebrenica vormt de 

aanleiding voor een somber gestemd commentaar waarin grote woorden niet worden 

geschuwd. In het Vance/Owen-plan is de stad Srebrenica toegewezen aan de Bosnische 

Moslims, de Franse VN-generaal Morillon heeft beloofd er een Canadees bataljon te legeren 

om te voorkomen dat de (Bosnische) Serven de stad onder de voet lopen.  

‘Srebrenica’, aldus de krant, ‘staat voor het echec van het westelijke pogen vanuit een 

positie van pseudo-neutraliteit het conflict in ex-Joegoslavië met gebaren te bezweren. (...) 

De regeringen deelden de bezorgdheid, stemden in met humanitaire hulp, maar brachten het 

niet op een krachtig en eensgezind beleid te ontwikkelen. Zij bleven hopen dat het duo 

Vance-Owen voor een wonder zou zorgen en beperkten zich tot gebaren die voornamelijk 

bedoeld waren om de openbare mening te sussen. Zelden deed tekort aan leiderschap zich zo 
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voelen.’ (de Volkskrant, 17 april 1993).  

 

Het Vance/Owen-plan wordt inmiddels in de ogen van de commentator steeds meer een fata 

morgana. Ook al zou het worden aanvaard – wat volgens de krant niet zal gebeuren – dan 

nog zijn we geen stap dichterbij een oplossing: het plan is onuitvoerbaar. Herbezinning is 

langzamerhand onvermijdelijk, mede omdat zich steeds sterker een moreel dilemma 

opdringt: 

‘Het Westen heeft morele verantwoordelijkheid aanvaard voor het gebeuren in het 

voormalige Joegoslavië, maar weigert verplichtingen te accepteren die uit deze aanvaarding 

kunnen voortvloeien, omdat dit te veel offers kan kosten. Dit leidt op den duur tot een 

moreel dilemma van steeds groter omvang. Het verduistert het onderscheid tussen Goed en 

Kwaad, en roept in bijna alle landen van Europa gevoelens op van hulpeloosheid en 

collectieve schaamte. Miljoenen Europeanen weten dat er in het hart van Europa, op enkele 

honderden kilometers van Auschwitz, genocide plaats vindt. Wat er gedaan moet worden, 

weten zij ook niet precies, maar het feit dat er niets aan wordt gedaan, tast zekerheden aan 

die als vaststaand gelden. (...) Wie de vraag stelt hoe het verder moet, dient zo 

langzamerhand ook dit aspect mee te wegen’ (de Volkskrant, 17 april 1993).  

 

Trouw over het Vance/Owen-plan 

Van begin februari tot en met 7 mei verschijnen in Trouw tien hoofdredactionele 

commentaren over de oorlog in Bosnië. In de meeste commentaren gaat het slechts 

zijdelings over het (lot van het) Vance/Owen-plan. Zelfs in het commentaar van 7 mei 1993 

komt het plan van Vance en Owen op zich nauwelijks ter sprake, het gaat vooral over de 

vraag wat de reactie van de internationale gemeenschap op de Bosnisch-Servische afwijzing 

zou moeten en kunnen zijn. In bijna alle commentaren wordt min of meer uitgesproken 

gezinspeeld op de wenselijkheid en mogelijkheid van een interventie. Een dergelijke 

interventie dient in de ogen van de krant een tweeledig doel: het herstellen van de 

geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap, de VN en de EG en het beëindigen 

van een barbaarse oorlog gevoerd door een handjevol heethoofden.  

Zo legt de krant in het commentaar van 2 maart 1993 de vinger bij de absurditeit van de 

beelden die het publiek krijgt voorgeschoteld en bij de daaraan klevende risico’s: Serven, 

Kroaten en Moslims komen in Frankfurt de inhoud van de voedselpakketten controleren 

alvorens de Amerikanen ze mogen droppen boven Oost-Bosnië, alsof het 

vertegenwoordigers zijn van nette, weldenkende partijen met wie je gewoon zaken kunt 
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doen. Als absurde en schrijnende beelden maar lang genoeg aanhouden, waarschuwt de 

krant, kunnen ze leiden tot afstomping en onverschilligheid. Dramatische, absurde, 

schrijnende beelden: wat de krant betreft mag Europa er niet aan wennen (Trouw, 2 maart 

1993). 

Het afwijzen van het Vance/Owen-plan brengt de krant vrijdag 7 mei tot de conclusie  

‘dat zij (de leden van het Bosnisch-Servische parlement) niet vatbaar zijn voor rede en 

uiteindelijk slechts de taal van het geweld verstaan. Met het terzijde schuiven van het plan 

om het daarna via een referendum voor te leggen aan de Bosnische Serviërs poogt het 

parlement opnieuw gebruik te maken van de vertragingstactiek waarin het een meester is 

gebleken’ (Trouw, 7 mei 1993). 

De krant vindt dat de internationale gemeenschap niet akkoord kan gaan met het ‘nee’, 

omdat : 

‘voor de toekomst van de internationale samenleving het niet langer aangaat dat een kleine 

halsstarrige groep vechtersbazen solt met de VN’ (idem), 

om vervolgens vast te stellen dat de internationale gemeenschap wel plannen klaar had 

liggen ingeval het Vance/Owen-plan geaccepteerd was, maar niet voor de nu ontstane 

situatie. Binnen de VN, binnen de EG en tussen de EG en de VS bestond geen 

overeenstemming over wat te doen bij afwijzing van het Vance/Owen-plan: 

‘Die bestond er niet en die bestaat er helaas nog steeds niet. Zodat het overleg-circus 

opnieuw moet beginnen en gevreesd moet worden dat de vertragingstactiek van de 

Bosnische Serviërs opnieuw werkt en de burgeroorlog gewoon doorgaat. Terwijl de 

geloofwaardigheid van de VN eist dat juist dat niet mag gebeuren’ (Trouw, 7 mei 1993).  

 

De commentaren ademen een sfeer van nauw bedwongen cynisme over de onmacht van de 

internationale gemeenschap. In de tussenliggende weken is dat niet anders. Donderdag 8 

april stelt de krant dat alle halfslachtige maatregelen van de afgelopen maanden, er alleen 

maar toe geleid hebben dat de internationale gemeenschap steeds verder wegzakt in het 

Bosnische moeras. Treurig dieptepunt vormt vooralsnog de hulp van de VN bij de evacuatie 

van Moslims uit Srebrenica. Hoe goed bedoeld ook, in feite komt die hulp erop neer dat de 

VN de Serven behulpzaam zijn bij het uitvoeren van ‘etnische zuiveringen’ (Trouw, 8 april 

1993). Een week later besluit de krant een reeks opmerkingen over de voedselsituatie in 

Bosnië met een aantal tamelijk retorisch klinkende vragen:   

‘We bleken in staat te leven met de gedachte dat er op een kleine twee uur vliegen met een 

F-16 systematisch wordt geroofd en gemoord. Zullen we ook in staat blijken onze 
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afstandelijkheid te bewaren met honger op die afstand? Of straks, als het heet wordt in de 

zomer, met in onze streken al lang niet meer voorkomende besmettelijke ziektes als tyfus en 

cholera? Hoe lang zal het duren voor Europa zal zeggen dat het allemaal genoeg is geweest? 

Of hebben we daar, en daar ziet het nu het meest naar uit, opnieuw de Verenigde Staten voor 

nodig?’ (Trouw, 15 april 1993).  

 

De Telegraaf over het Vance/Owen-plan 

Drie van de vijf hoofdredactionele commentaren in De Telegraaf over het conflict in Bosnië 

hebben betrekking op de (mogelijke) Nederlandse bijdrage aan enigerlei vorm van 

interventie: uitzending van vrijwilligers (16 maart), uitlatingen van generaal Couzy over de 

risico’s (27 maart) en de risico’s die het afdwingen van het vliegverbod boven Bosnië voor 

de op de grond aanwezige VN-troepen met zich mee brengen, vormen de aanleiding voor 

een commentaar. De twee overige commentaren hebben beide betrekking op het (lot van het) 

Vance/Owen-plan.  

 

Als begin februari de besprekingen over Vance/Owen in Genève (dreigen te) mislukken en 

de beide bemiddelaars pleiten voor directe bemoeienis van de VN-Veiligheidsraad, schrijft 

De Telegraaf: 

‘Die staat nu voor de keuze door te modderen of hard in te grijpen. Doormodderen is geen 

optie. De verschrikkingen en barbarij van de oorlog in het voormalig Joegoslavië zijn zo 

groot dat de wereld niet aan de zijlijn kan blijven staan. Bovendien zijn daar grote risico’s 

aan verbonden. Het geweld kan zich gemakkelijk over de hele Balkan uitbreiden, met alle 

repercussies van dien’ (De Telegraaf, 2 februari 1993). 

 

Na vastgesteld te hebben dat Europa door interne verdeeldheid niet in staat is het initiatief 

voor hard ingrijpen te nemen en dus maar wacht op de VS, besluit het commentaar met: 

‘Maar intussen sterven er iedere dag mensen, worden vrouwen verkracht en wordt er op 

grote schaal honger en kou geleden. Hoe lang nog?’ (idem).  

 

Nadat de Serven het Vance/Owen-plan de facto hebben afgewezen, pleit de krant opnieuw 

voor harde maatregelen, verdergaand dan sancties die al te makkelijk ontdoken kunnen 

worden: 

‘Langzamerhand valt dan ook niet langer te ontkomen aan drastische militaire maatregelen, 

zoals selectieve bombardementen op Servische aanvoerroutes, artilleriestellingen of 
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kazernes om de Serviërs tot inschikkelijkheid te dwingen’. 

De krant onderkent de grote risico’s die aan dergelijke acties verbonden zijn  

‘maar de wereld, Europa in het bijzonder, kan niet blijven toekijken terwijl het moorden, 

verkrachten en het van huis en haard verjagen van mensen in steeds gruwelijker vormen 

doorgaat, al was het maar om erger te voorkomen’ (De Telegraaf, 27 april 1993).    

 

Samenvatting 

Vanaf begin januari 1993 laten de hoofdredactionele commentaren in de vier dagbladen 

weinig of geen twijfel bestaan over de vraag naar wie hun sympathie uitgaat: Bosnië-

Herzegovina is slachtoffer geworden van (Bosnisch)-Servische agressie, de internationale 

gemeenschap heeft helaas nagelaten het slachtoffer te hulp te schieten. Het Vance/Owen-

plan krijgt een (zeer) kritisch onthaal, de (Bosnische) Serven worden in de commentaren 

gezien als de partij die een aanvaardbare vreedzame regeling telkens weer tegenhoudt. Al 

met al zijn de dagbladen in de (hoofd)redactionele commentaren opvallend eensgezind in 

hun (sterk) negatieve oordeel over de voorstellen van Vance en Owen (zie tabel 6.11)  

 
Tabel 6.11 Evaluatieve uitspraken over het Vance/Owen-plan, toe te schrijven aan de dagbladen zelf 
 

Dagblad Vance/Owen-plan 
 Aantal uitspraken Oordeel * 
de Volkskrant 12 -.63 
NRC Handelsblad 24 -.58 
Trouw 12 -.58 
De Telegraaf 4 -.75 
Totaal 52 -.61 

* oordeel dagbladen over Vance/Owen-plan, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve uitspraken) tot -1.00 
(uitsluitend negatieve uitspraken) 

 

6.7 (Hoofd)redactionele commentaren over het Joint Action Plan 

 

Vrijdag 21 mei begint Peter Michielsen in NRC Handelsblad een uitvoerige analyse van de 

politieke situatie in en rond Bosnië met de vraag ‘Hoe dood is het vredesplan voor Bosnië 

van de onderhandelaars Cyrus Vance en Lord David Owen?’ Om meteen zelf het antwoord 

of beter gezegd de verschillende antwoorden te formuleren:  

‘Voor de Bosnische Serviërs is het morsdood; het heeft zelfs nooit geleefd: 96 procent van 

hen stemde bij het recente referendum tegen het plan. Voor de Amerikaanse regering is het 

‘niet levensvatbaar’ zei minister Warren Cristopher dinsdag. Maar de EG en Rusland – niet 

langer bien étonnés de se trouver ensemble – noemden het op dezelfde dag ‘springlevend’, 
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al was het maar omdat er niets beters is. En in het Kroatische Maria-heiligdom Medjugoric 

spraken de Bosnische Kroaten en de Moslims op dezelfde dag af het plan alvast te gaan 

uitvoeren.’ 

 

In zijn analyse laat Michielsen geen twijfel bestaan over zijn eigen opvatting:  

‘Het vredesplan Vance-Owen kan hooguit dienen als de kortste weg naar het verminderen 

van het bloedvergieten. Het is een illusie te denken dat de internationale gemeenschap in 

deze fase van het conflict in staat is het conflict te beëindigen of Bosnië te redden. Dat zijn 

doelen die alleen de Bosniërs zelf kunnen verwezenlijken’ (Peter Michielsen, NRC 

Handelsblad, 21 mei 1993).  

 

Kortom, zowel tussen interne als externe actoren zijn de verschillen in opvatting over de 

wijze waarop de vredespogingen voortgezet kunnen worden, levensgroot. Zeker voor de 

internationale gemeenschap is tegelijkertijd de urgentie zeer hoog. In het weekeinde van 

22/23 mei beraden de Grote Vier aangevuld met Spanje zich in Washington over een 

gezamenlijke aanpak van de kwestie Bosnië. Zij komen naar buiten met het zogenaamde 

Joint Action Plan. In dat plan ligt de nadruk op de inperking van het conflict in Bosnië, niet 

op het herstel van de Bosnische republiek. De zes onder de bescherming van de VN 

geplaatste Moslim-enclaves (safe areas) moeten door vredestroepen van de VN beschermd 

worden. De Amerikaanse luchtmacht, aldus het plan, zal op het verzoek hulp bieden 

mochten de veilige gebieden bedreigd worden. De VS leveren geen troepen voor de VN-

macht op de grond, in het kader van de ‘internationale werkverdeling’ brengen de VS de 

luchtmacht in, zoals minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher dat formuleert. 

Verder pleit het plan voor voortzetting van de humanitaire hulp, afdwingen van de ingestelde 

sancties tegen Joegoslavië en van het VN-vliegverbod boven Bosnië (NRC Handelsblad, 24 

mei 1993). Dit plan is maar een kort (publicitair) leven beschoren: eind juli 1993 wordt een 

nieuw plan voor vrede openbaar gemaakt, het Stoltenberg/Owen-plan. In de tussenliggende 

weken wijden de dagbladen ruim twintig hoofdredactionele commentaren aan de situatie in 

en rond Bosnië (zie tabel 6.12, p. 142).  

 

6.7.1 (Hoofd)redactionele commentaren over het Joint Action Plan: de eerste ronde 

Een dag nadat de voorstellen openbaar gemaakt zijn, laat NRC Handelsblad in het 

hoofdredactionele commentaar weinig tot niets heel van het plan. ‘Het lijkt alsof de dagen 
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van de Grote Vier en van de consensus ten tijde van de oorlog om Koeweit herleven,’ 

schrijft de krant.  

‘Maar’, zo vervolgt het commentaar, ‘de consensus gaat niet verder dan de verdediging van 

blauwhelmen in de zogenaamde veilige zones, inclusief de hoofdstad Sarajevo, waar de 

voortvluchtige en zwaar geteisterde Moslim-bevolking zich onder regelmatige beschietingen 

en vaak tevergeefs vastklampt aan het leven. De nieuwe geallieerde consensus is, gezien het 

voorgaande, diplomatiek interessant maar tegelijk praktisch triviaal. (...) Als de Serviërs 

onverhoopt de ‘blauwhelmen’ in de ‘veilige zones’ attaqueren zal de geallieerde luchtmacht 

tegen hen worden ingezet. Maar hoe krijgshaftig de aankondiging van dergelijk optreden 

mag klinken, zij laat opnieuw het initiatief aan de Serviërs. En die kunnen onderwijl 

doorgaan met het beschieten van in de VN-documenten als veilig aanbevolen stadsresten 

zolang ze naast de VN-posities mikken. (...) De consensus is bitter’ (NRC Handelsblad, 24 

mei 1993).   

 

Ook de Volkskrant en Trouw besteden meteen een hoofdredactioneel commentaar aan het 

Joint Action Plan. De bewoordingen verschillen, de strekking niet of nauwelijks. Volgens de 

Volkskrant lijkt de nieuwe strategie verbluffend veel op de oude, het enige nieuwe element is 

de toezegging van de VS desgevraagd vanuit de lucht de Moslim-enclaves te beschermen. 

Het plan dat nu op tafel ligt is onvoldoende: 

‘Wat in Washington had moeten gebeuren was het formuleren van een nieuw politiek doel 

in Bosnië-Herzegovina, nu het plan Vance-Owen dood is, en het beschikbaar stellen van de 

nodige militaire middelen om dit doel te bereiken. Het gaat allereerst om het instellen van 

echte beveiligde gebieden voor de Moslim-bevolking. Daarvoor is nodig dat het Servisch 

geschut, dat de afgelopen dagen opnieuw dood en verderf zaaide in Sarajevo, vanuit de lucht 

wordt uitgeschakeld. Verder moet een grote troepenmacht – de Franse regering sprak dezer 

dagen over veertigduizend man – de Moslim-steden gaan beschermen. (...) Met de 

gezamenlijke strategie worden de breuklijnen in de internationale gemeenschap nu 

gebrekkig toegedekt. Maar een oplossing voor Bosnië is het actieplan niet’ (de Volkskrant, 

24 mei 1993).  

 

In het hoofdredactioneel commentaar van Trouw worden het actieplan en de 

 internationale gemeenschap uitgesproken kritisch bejegend.  

‘Praat me niet over westerse beschaving, democratie of mensenrechten. Allemaal leugens en 

hypocrisie. Het Vance/Owen-plan is een westerse creatie, maar er is geen enkele animo om 

het op te leggen. Het is allemaal een truc geweest’,  
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zo citeert de commentaarschrijver de burgermeester van Zenica, een van de te beschermen 

Moslim-enclaves. De krant vindt dat de Moslims er in het actieplan nog slechter afkomen 

dan in de voorstellen van Vance en Owen. Maar nu de Europese landen uit vrees voor 

represailles tegen hun grondtroepen niet akkoord gaan met het bombarderen van Servische 

stellingen door de Amerikaanse luchtmacht en de Amerikanen het wapenembargo ten 

aanzien van Bosnië onder druk van Europa handhaven, blijven er welbeschouwd nog twee 

opties open: de partijen door laten gaan met hun oorlog (eventueel zelf meevechten) of 

zoeken naar de next best oplossing: 

‘Daarom is het nu voorgestelde actieplan voor Bosnië op dit moment misschien wel de minst 

slechte oplossing. Het heeft de instemming van de Serviërs (wat het natuurlijk wel verdacht 

maakt) en zou een einde maken aan de gevechtshandelingen’ (Trouw, 25 mei 1993).   

 

In hun hoofdredactionele commentaren blijven NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw 

een opvallende eensgezindheid aan de dag leggen over de rolverdeling: bij alle 

vredesbesprekingen tot nu toe beschouwen zij de (Bosnische) Serven als de grote 

boosdoeners, de Moslims als slachtoffers van Servische (en in mindere mate Kroatische) 

agressie en van gebrek aan overeenstemming binnen de internatonale gemeenschap. Die 

internationale gemeenschap wordt uitgesproken kritisch bejegend.  

 

6.7.2 (Hoofd)redactionele commentaren over het Joint Action Plan: het vervolg 

In de hoofdredactionele commentaren van De Telegraaf komt het conflict in en om Bosnië 

tot aan de presentatie van het Stoltenberg/Owen-plan nauwelijks meer aan de orde: alleen de 

oprichting van een Joegoslavië-tribunaal brengt de hoofdredactionele pen nog in beweging 

(De Telegraaf, 27 mei 1993). Voor NRC Handelsblad (N = 5), de Volkskrant (N = 4) en 

Trouw (N = 8) blijven de gebeurtenissen in en om Bosnië met enige regelmaat aanleiding tot 

het schrijven van een hoofdredactioneel commentaar. In NRC Handelsblad staat twee keer 

de Nederlandse positie centraal (‘Bosnië en wij’, 3 juli 1993; ‘Intellect en belang’, 27 juli 

1993), drie keer wordt de machteloosheid van de internationale gemeenschap geschetst en 

gehekeld in bewoordingen waarin cynisme, moedeloosheid en onmacht steeds duidelijker 

doorklinken. Na een NAVO-bijeenkomst over Bosnië schrijft de krant: 

‘Het is als bij een schaduwspel: de imponerende manifestaties op het scherm zijn de 

projectie van minuscule bewegingen daarachter. Zo moeten de doorzichtige beloftes en 

halve afspraken van de Atheense conferentie de indruk achterlaten dat de Atlantische 
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Organisatie zich nieuw bestaansrecht heeft verworven. Niets is minder waar’ (NRC 

Handelsblad, 12 juni 1993).  

 

En na een bijeenkomst van de EG ruim een week later begint het commentaar aldus: 

‘De leiders van de EG, bijeen in Kopenhagen, hebben aan het begin van de middag in 

gemeenschappelijke wijsheid besloten de Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten op te 

roepen de Moslims geen regeling op te dringen, op te houden met schieten en humanitaire 

konvooien niets in de weg te leggen. Lord Owen (...) kreeg een aanmoedigend 

schouderklopje en er werden vanmiddag in Kopenhagen ook nog wat mooie woorden gewijd 

aan de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Bosnië 

en de respectering van de rechten van de mens.  

De berg heeft opnieuw een muis gebaard’ (NRC Handelsblad, 22 juni 1993).  

 

Een maand later lijkt de schrijver van het hoofdredactionele commentaar zich erbij neer te 

leggen dat de onafhankelijke en pluriforme staat Bosnië binnenkort niet meer bestaat.  

‘Nu het dieptepunt in de Bosnische tragedie is bereikt, rest Izetbegović niets dan de raad op 

te volgen van de internationale gemeenschap, hoe cynisch die ook klinkt. Voortzetting van 

de gewapende strijd dient geen enkel politiek doel meer’ (NRC Handelsblad, 22 juli 1993). 

 

In de Volkskrant en Trouw verschillen de bewoordingen, niet de toon en strekking van de 

commentaren. De Volkskrant is van oordeel dat het Joint Action Plan impliceert dat de 

internationale gemeenschap zich, ondanks alle verklaringen van het tegendeel, neerlegt bij 

de door Servische agressie in Bosnië ontstane situatie (‘De NAVO en Bosnië’, de 

Volkskrant, 12 juni 1993). En na de eerder genoemde bijeenkomst van Europese staats- en 

regeringsleiders concludeert de krant dat de leiders  

‘opnieuw het feit onder ogen zullen moeten zien dat hun politiek ten opzichte van Bosnië-

Herzegovina op een totale mislukking is uitgelopen. (...) Deze nederlaag komt niet geheel 

voor rekening van Europa. De internationale gemeenschap als geheel heeft gefaald. (...) 

Europa heeft zich echter het meest te verwijten. (...) Lord Owen praat nog altijd over een 

‘eerlijke oplossing’. Zolang niemand bereid is een hand uit te steken voor de Moslims, blijft 

dat een illusie’ (de Volkskrant, 22 juni 1993).  

 

Ook Trouw spreekt naar aanleiding van deze bijeenkomst van een nederlaag: 

‘Hoe je het ook wendt of keert, de doodverklaring van het (...) Vance/Owen-plan is 

rampzalig voor de Moslim-bevolking en niets meer of minder dan een nederlaag voor de 
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internationale gemeenschap. (...) De Europese Gemeenschap heeft zich, tandenknarsend – 

dat nog wel – bij de feiten neergelegd en is akkoord gegaan met een etnische driedeling van 

Bosnië. En dan te bedenken dat het (bedoeld wordt het plan van Vance en Owen) al een 

slecht plan was, omdat het te veel inging op de etnische zuiveringen door zowel Serviërs als 

Kroaten en het alleen acceptabel was wegens gebrek aan een beter plan’ (Trouw, 22 juni 

1993).  

 

Ook op andere tijdstippen is Trouw uiterst kritisch over de houding van de internationale 

gemeenschap ten opzichte van Bosnië (‘VN en geloofwaardigheid’, 9 juni 1993; ‘Een top 

met veel beloften’, 12 juli 1993; ‘Tot de dood erop volgt’, 23 juli 1993).   

 

Wapenembargo 

Zowel de Volkskrant als Trouw wijden twee hoofdredactionele commentaren aan de 

weigering van de Veiligheidsraad om het wapenembargo tegen Bosnië op te heffen. Beide 

kranten vinden het opheffen van het wapenembargo een minder kwaad dan het aan hun lot 

overlaten en in feite opgeven van de Moslims in Bosnië. De leiders van de EG hebben in 

Kopenhagen onlangs uiteindelijk ‘nee’ gezegd tegen opheffing van het wapenembargo.  

‘Met goede argumenten’, schrijft Trouw. ‘Opheffing van het wapenembargo, waarvan  

ook Serviërs en Kroaten kunnen profiteren, zou immers terugtrekking van de VN-troepen 

betekenen en in feite het uiterst cynische scenario inluiden dat misschien het beste 

omschreven kan worden met: hek er omheen, wapens erin en ze vechten het maar uit. Maar 

als het wapenembargo niet wordt opgeheven, (...) kan het niet anders zijn dan dat de VN – 

en opnieuw Europa voorop – de Bosnische Moslims de nodige bescherming bieden. (...) 

Maar de daverende stilte die er na de top in Kopenhagen over Europa is neergedaald doet 

vrezen dat ook de ‘veilige gebieden’ niet beveiligd worden, dat het toch geen van tweeën 

wordt. En dat is, zo mogelijk, nog cynischer’ (Trouw, 6 juli 1993; zie ook de Volkskrant, 3 

juli 1993).  

 

Waar Trouw en de Volkskrant in hun hoofdredactionele commentaar opheffing van het 

wapenembargo beschouwen als het minste van alle kwaden, verwacht NRC Handelsblad van 

een dergelijke maatregel slechts continuering van de ellende ter plekke:  

‘Het mag worden aangenomen dat zo’n daad hooguit daar de burgeroorlog wat verlengt 

alsook het bloedvergieten, maar in elk geval is het een medicijn dat hier alweer voor korte 

tijd de zeurende pijn van Bosnië verdooft’ (NRC Handelsblad, 3 juli 1993).  
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Wat de schrijvers van de hoofdredactionele commentaren betreft is het duidelijk: het 

Vance/Owen-plan deugde niet, het Joint Action Plan evenmin.  

 

6.8 (Hoofd)redactionele commentaren over het Owen/Stoltenberg-plan 

 

In de eerste vijf maanden van 1993 wordt voortdurend onderhandeld over het Vance/Owen-

plan. In die periode vormen de verwikkelingen in en om Bosnië aanleiding tot het schrijven 

van 39 hoofdredactionele commentaren. In het weekeinde van 23 mei presenteren de Grote 

Vier samen met Spanje het Joint Action Plan dat de nadruk legt op inperking van het 

conflict. In de daaropvolgende twee maanden verschijnen er 22 hoofdredactionele 

commentaren over de situatie in en rond Bosnië. Eind juli is er sprake van een principe-

akkoord tussen Serven, Moslims en Kroaten, het naar de bemiddelaars van de EG en de VN 

genoemde Owen/Stoltenberg-plan. Kern van het plan is de vorming van de Verenigde 

Republieken van Bosnië en Herzegovina, bestaande uit drie republieken gebaseerd op 

etniciteit en een centraal gezag belichaamd in het staatspresidium. Leden daarvan zijn de 

presidenten van de afzonderlijke republieken; het voorzitterschap rouleert om de vier 

maanden. 

 

In de daaropvolgende vijf maanden is Bosnië in de dagbladen nog 20 keer het thema van een 

hoofdredactioneel commentaar. Tot september verschijnen er nog 13, daarna loopt het aantal 

snel terug: in september schrijven de dagbladen nog vier (hoofd)redactionele commentaren 

over Bosnië, in de resterende maanden in totaal nog drie. Bij de commentatoren treedt 

kennelijk een zekere Bosnië-moeheid op. ‘Over Sarajevo valt niets meer te schrijven’, luidt 

de kop boven een artikel van de Kroatische schrijfster Slavenka Drakulic, verschenen in de 

Volkskrant, 22 december 1993. Sommige commentaarschrijvers waren kennelijk al eerder 

tot die conclusie gekomen: van oktober tot en met december staan alleen de Volkskrant (N = 

1) en Trouw (N = 2) in hun hoofdredactionele commentaren nog stil bij Bosnië.  

 
 Tabel 6.12 Aantal hoofdredactionele commentaren over situatie in en rond Bosnië 

Dagblad in periode van 
Vance/Owen-plan 

in periode van 
Joint Action 

Plan 

in periode van 
Owen/Stoltenberg-plan 

totaal 

NRC Handelsblad 13  6   3 22 
De Volkskrant  9  5   6 20 
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Trouw 12 10  10 32 
De Telegraaf  5   1   1  7 
Totaal 39 22  20 81 

 

De hoofdredactionele commentaren in NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw kennen 

drie centrale thema’s die onderling nauw met elkaar verweven zijn. Vaak komen alle 

thema’s in een en hetzelfde commentaar aan de orde. Die thema’s kunnen als volgt benoemd 

worden. 

• de politieke en militaire situatie in Bosnië zelf, met de nadruk op de opstelling van de 

(Bosnische) Serviërs op het slagveld en aan de onderhandelingstafel; 

• de opstelling van de internationale gemeenschap ten opzichte van de (Bosnische) Serviërs en de 

Moslims; 

• de werkzaamheden en voorstellen van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg. 

  

6.8.1 NRC Handelsblad over Owen/Stoltenberg-plan 

De teneur van de commentaren blijft onveranderlijk dezelfde: moedeloosheid en cynisme 

gaan hand in hand. Als het er half augustus op lijkt dat de Serven het pleit definitief in hun 

voordeel gaan beslechten, schrijft NRC Handelsblad dat het in theorie geen catastrofe is als 

Servië wint en de macht in Bosnië overneemt. Om er meteen aan toe te voegen: 

‘De werkelijkheid is echter dat het Radićale extremisme de overhand heeft en een Servische 

overwinning op dit moment (...) de Moslims direct in hun waardigheid en hun fysieke 

voortbestaan bedreigt. De grote democratieën met hun actieve publieke opinies bespeuren 

dat en dat maakt hun leiders nerveus. Het brengt bijvoorbeeld de Amerikaanse president op 

het idee om Servische stellingen rondom Sarajevo nu vanuit de lucht te bombarderen. Maar 

wat wordt er meer bereikt dan een kortstondige genoegdoening van de kijkers thuis?’ (NRC 

Handelsblad, 10 augustus 1993). 

 

Ruim een week later zijn de gebeurtenissen in Mostar aanleiding voor een commentaar. De 

Bosnische Kroaten hebben het Moslim-deel van de stad al twee maanden hermetisch 

afgesloten en lijken zich schuldig te maken aan genocide.  

‘In Genève kunnen de Kroaten hun handtekening zetten onder de ‘definitieve‘ landkaarten 

van het toekomstig Bosnië – op de grond gaan ze, overleg of geen overleg, gewoon hun 

gang. Dat permanente beleid van voldongen feiten maakt het conflict zo goed als 

onoplosbaar, het reduceert de Geneefse besprekingen tot een oefening in futiliteiten’ (NRC 

Handelsblad, 19 augustus 1993).  
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Voor de inspanningen van de internationale gemeenschap kan NRC Handelsblad nauwelijks 

of geen waardering opbrengen. Als de NAVO het besluit neemt ‘in principe bereid te zijn 

luchtaanvallen in Bosnië-Herzegovina uit te voeren zodra de VN daar om vragen’, noemt 

NRC Handelsblad dat besluit ‘begrijpelijk en toe te juichen. Het schept een kansje om een 

paar veilige havens te creëren’. Dat klinkt lichtelijk positief, in ieder geval niet van elk 

sprankje hoop gespeend. Maar voorafgaand aan deze kwalificatie is de toonzetting ronduit in 

mineur, zowel wat de situatie in Bosnië zelf als wat de rol van de internationale 

gemeenschap betreft. De krant stelt vast dat de Bosniërs een tragisch lot beschoren is, zij 

verliezen de oorlog en het gadeslaan van de doodsstrijd is een frustrerende gebeurtenis: 

‘Hoe is het mogelijk hier om de hoek, voor onze eigen ogen? Natuurlijk, een geschiedenis 

zonder oorlog bestaat niet (...) En natuurlijk, de televisie maakt de verre woelingen van 

weleer tot nabije tragedies van hier en nu. Maar zo’n relativering maakt intussen het gevoel 

van machteloosheid en de frustratie niet geringer en het uit zich in bittere, cynische en 

vernietigende kritiek. Op de regeringen, op politieke leiders, op bemiddelaars. En inderdaad, 

het Westen heeft in de Joegoslavische crisis laten zien dat het als zodanig niet meer bestaat. 

Oude tegenstellingen krijgen de overhand. De ijdele onderhandelaar David Owen heeft de 

versukkeling schaamteloos begeleid, zit er nog steeds, noemt zichzelf ‘realist’ en verkoopt 

de capitulatie van rest-Bosnië als ‘vredesplan’’ (NRC Handelsblad, 23 september 1993).  

 

Internationale gemeenschap 

De balans opmakend van de inspanningen die de internationale gemeenschap zich getroost 

heeft om de vrede in Bosnië te herstellen, komt de krant tot de conclusie dat de neutraal 

bedoelde bemiddeling door de internationale gemeenschap de uiteindelijke opsplitsing van 

Bosnië alleen maar heeft bevorderd. Met de feitelijke aanvaarding van de schending van het 

volkenrecht en van de mensenrechten in Bosnië lijdt de internationale gemeenschap een 

morele en politieke nederlaag. Het overeind houden van dit bedroevende resultaat zal 

paradoxaal genoeg mogelijk alsnog de offers vergen die de internationale gemeenschap 

weigerde te brengen toen het de moeite loonde, toen er nog iets te winnen viel.  

‘Veel is gepraat over de ‘body bags’ die vanuit Bosnië zouden terugkeren als er 

daadwerkelijk zou worden ingegrepen en het vooruitzicht daarop bleek imponerend genoeg 

om de uit de algemene verontwaardiging voortspruitende dadendrang in toom te houden’ 

(NRC Handelsblad, 23 september 1993).  
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Owen en Stoltenberg 

Het Owen/Stoltenberg-plan komt in de commentaren nooit expliciet aan de orde, de rol en 

inspanningen van de beide bemiddelaars een enkele keer. Half september bestaat even de 

indruk dat de bemiddelaars bezig zijn hun werkzaamheden af te ronden.  

‘Gisteren’, schrijft NRC Handelsblad in het hoofdredactioneel commentaar, ‘waren zij in 

Brussel op bezoek bij de NAVO om die organisatie te waarschuwen dat een interventie in 

Bosnië bloed, zweet en tranen zal vergen. Zij hebben de NAVO nodig, omdat zij weinig 

vertrouwen hebben in de duurzaamheid van het delingsplan dat nu voor zijn voltooiing staat. 

De oplossing die na anderhalf jaar oorlogvoeren en bemiddelen is bereikt, kan namelijk niet 

op eigen benen staan. De bemiddelaars zeggen eufemistisch te denken aan de noodzaak 

‘lokale warlords’ die zich gewoonlijk van overeenkomsten niets aantrekken, onder controle 

te houden’ (NRC Handelsblad, 23 september 1993).  

 

6.8.2 de Volkskrant over Owen/Stoltenberg-plan 

In augustus 1993 geven de al maanden durende belegering en de voortdurende beschietingen 

van Sarajevo door de Serven de Volkskrant drie keer aanleiding tot het schrijven van een 

hoofdredactioneel commentaar. Over de rol van de (Bosnische) Serviërs kunnen we kort zijn, 

de Volkskrant laat geen ruimte voor twijfel en nuance over hun rol en houding: 

‘Als Radovan Karadzić, de leider van de Bosnische Serviërs, toezeggingen doet, is 

wantrouwen geboden. Deze man heeft al zoveel beloften gebroken dat op zijn aankondiging 

de strategische bergen Bjelasnica en Igman bij Sarajevo te zullen ontruimen, maar een 

reactie mogelijk is: eerst zien en dan geloven.’ (de Volkskrant, 6 augustus 1993).  

 

De Serven hebben twee redenen om de bergen te ontruimen, zo stelt de krant. De NAVO 

heeft gedreigd de Servische stellingen bij Sarajevo te bombarderen en in de tweede plaats 

wil de Bosnische president Izetbegović alleen verder onderhandelen als de bergen bij 

Sarajevo ontruimd worden. De Serven willen die onderhandelingen zo snel mogelijk 

hervatten en hebben daarbij een duidelijk doel voor ogen: de opdeling van Bosnië. Twee 

weken later hekelt de krant opnieuw de houding van de Serven: 

‘De Londense Times heeft het dezer dagen treffend verwoord. De tactiek van de Serviërs is 

erop gericht iedere keer op het laatste moment concessies te doen teneinde Britse ministers 

net genoeg voorwendsels te verschaffen om een militaire actie af te wijzen. De Serviërs 

doen eerst drie stappen voorwaarts. Als het risico van een militair ingrijpen door de NAVO 

– opgestuwd door de Amerikanen – te groot wordt, doen ze een stap terug. Vervolgens 
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wordt de situatie die dan is ontstaan, door Lord Owen als uitgangspunt genomen voor weer 

een nieuw vredesvoorstel’ (de Volkskrant, 20 augustus 1993).   

 

Internationale gemeenschap 

De internationale gemeenschap is in de ogen van de Volkskrant te afwachtend. De krant pleit 

ervoor dat de NAVO de militaire druk op de Serven verhoogt. Als niet wordt voldaan aan 

enkele voorwaarden, moet de NAVO starten met luchtaanvallen, aldus het hoofdredactioneel 

commentaar van 6 augustus 1993. Die voorwaarden zijn handhaving van het staakt-het-

vuren, opheffing van het beleg van Sarajevo, instellen van gedemilitariseerde zones rond de 

veilige gebieden in Bosnië en ongehinderd doorlaten van de humanitaire hulp (de 

Volkskrant, 6 augustus 1993). Nog geen week later signaleert de krant in een 

hoofdredactioneel commentaar ‘machteloos geschuif’. Dat geschuif heeft betrekking op de 

vraag wie uiteindelijk het besluit neemt om de Servische stellingen te bombarderen: is dat de 

VN dan wel de NAVO? De krant stelt zich op het standpunt dat formeel gesproken de 

politieke verantwoordelijkheid bij de VN ligt, de NAVO kan alleen resoluties van de 

Veiligheidsraad uitvoeren. In het geval Bosnië liggen de zaken minder simpel. Het gaat om 

resoluties die al geruime tijd op tafel liggen, er is dus sprake van een VN-mandaat. De 

NAVO heeft nu wel militaire plannen goedgekeurd, maar laat de beslissing of die ook 

uitgevoerd worden, over aan de secretaris-generaal van de VN:  

‘Dit alles versterkt de indruk dat VN en NAVO voortdurend om elkaar heen draaien, 

waarbij de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk beginnen van militaire acties 

voortdurend wordt doorgeschoven. (...) Dit alles leidt tot de droevige conclusie dat de 

machteloosheid van de internationale gemeenschap voortduurt. Ook als de Servische milities 

de berg Igman ontruimen zal het beleg van Sarajevo voortduren. De wereld roept dat dit 

onaanvaardbaar is, maar doet niets’ (de Volkskrant, 11 augustus 1993).  

 

Owen en Stoltenberg 

Ook over het derde thema – de voorstellen en werkzaamheden van de bemiddelaars Owen en 

Stoltenberg – klinkt in de hoofdredactionele commentaren geen positief geluid. Het 

tegendeel is eerder waar. Zonder bemiddelaars of plan met naam en toenaam te noemen, 

oordeelt de krant op 6 augustus: 

‘De driedeling van Bosnië is een slecht plan, opgedrongen door de huidige, rampzalige 

omstandigheden. Deze omstandigheden zijn mede ontstaan doordat de internationale 

gemeenschap niet heeft ingegrepen’ (de Volkskrant, 6 augustus 1993) 
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Veertien dagen later is het oordeel nog scherper. 

‘Het beroerdste is dat elke nieuwe variant die Owen te voorschijn tovert, weer 

onrechtvaardiger is dan de vorige. Ook wanneer het de bemiddelaars lukt langs deze weg 

ooit tot een afronding van de vredesbesprekingen te komen – wat verre van zeker is – zal het 

resultaat beschamend zijn’ (de Volkskrant, 20 augustus 1993).  

  

In de twee hoofdredactionele commentaren in september krijgen bemiddelaars, 

internationale gemeenschap en Serven er opnieuw van langs. Owen en Stoltenberg wordt 

verweten Izetbegović in de steek te laten (‘Izetbegović verdient gehoor’, de Volkskrant, 3 

september 1993). Over de Serven schrijft de krant dat zij de oorlog begonnen zijn en 

‘herhaaldelijk internationaal zijn veroordeeld voor ‘etnische zuiveringen’ en andere 

misdaden’ (‘Het einde van Bosnië’, de Volkskrant, 18 september 1993). De internationale 

gemeenschap heeft door onmacht of onwil niet ingegrepen, daardoor ingeboet aan 

geloofwaardigheid en behoort als gevolg daarvan tot de verliezers in dit conflict (‘Het einde 

van Bosnië’, de Volkskrant, 18 september 1993). Het hoofdredactionele commentaar van 3 

september mondt uit in een steunbetuiging aan de Moslims. 

‘De huidige situatie, na de mislukking van de jongste overlegronde in Genève, komt erop 

neer dat de Bosnische Moslims voor de keuze worden geplaatst in te stemmen met een niet 

levensvatbaar, getto-achtig mini-staatje of zich dood te vechten. Dat is een keuze die aan 

geen volk kan worden opgelegd. De Moslims hebben recht op een betere deal’ (de 

Volkskrant, 3 september 1993). 

 

Vijftien dagen later is ten aanzien van de Moslims sprake van impliciete steun en van  

expliciete berusting. De impliciete steun spreekt uit de vaststelling dat het af te sluiten 

vredesakkoord ‘in strijd is met alle verklaringen van de VN en de EG dat agressie niet mag 

worden beloond en de territoriale integriteit van Bosnië-Herzegovina gehandhaafd moet 

blijven.’ Expliciete berusting spreken uit de kop boven het commentaar (‘Het einde van 

Bosnië’) en uit de slotzinnen waarin de krant concludeert dat Izetbegović geen keus meer 

had: 

‘Geplaatst voor het dilemma doorvechten in een uitzichtloze oorlog of genoegen nemen met 

een Moslim-staatje, heeft Izetgebovic voor het laatste gekozen. Of dit tot vrede leidt en tot 

een levensvatbaar romp-Bosnië blijft nog een open vraag’ (de Volkskrant, 18 september 

1993).  
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Opnieuw de internationale gemeenschap 

Nog een keer wijdt de Volkskrant in 1993 een hoofdredactioneel commentaar aan Bosnië. 

Eind november – een vredesakkoord is er nog niet – spreken de ministers van Buitenlandse 

Zaken van de EU af krachtdadig op te zullen treden als hulpkonvooien in Bosnië gehinderd 

worden. Daarvoor zou de EU vierduizend militairen extra naar Bosnië moeten sturen. Op 

België en Nederland na – dat onmiddellijk een bataljon van de luchtmobiele brigade toezegt 

– doet geen enkel lid van de EU concrete toezeggingen.  

‘Minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans had dan ook alle reden teleurgesteld te zijn. 

Op de krachtige taal van Europa volgen opnieuw geen daden. Weer wordt vertrouwd op de 

goede wil van de strijdende partijen in Bosnië, ofschoon keer op keer is gebleken dat hun 

beloftes weinig waard zijn’ (de Volkskrant, 1 december 1993). 

 

6.8.3 Trouw over Owen/Stoltenberg-plan 

In de hoofdredactionele commentaren in Trouw komen – naast de houding van de 

(Bosnische) Serven, de opstelling van de internationale gemeenschap en de voorstellen en 

werkzaamheden van Owen en Stoltenberg – nog twee andere thema’s aan de orde, namelijk 

de discussie tussen de regering en de Tweede Kamer over het Nederlandse standpunt 

(Trouw, 30 juli 1993) en de (morele) dilemma’s rond humanitaire hulp (Trouw, 17 augustus 

1993). Op het eerste thema komen we in het hoofdstuk over Nederlandse issues terug, het 

tweede gaat in op de commotie die ontstaat nadat door persoonlijke tussenkomst van de 

Britse premier Major het op sterven liggende Bosnische meisje Irma naar een Engels 

ziekenhuis wordt overgevlogen. Prompt komt een actie op gang om zwaargewonde kinderen 

uit Sarajevo over te brengen naar ziekenhuizen in verschillende westerse landen. Een VN-

arts – leider van het medische evacuatiecomité ter plekke – beschuldigt westerse regeringen 

ervan in de ziekenhuizen van Sarajevo te ‘winkelen’, op zoek naar gewonden – bij voorkeur 

kinderen – die aan het thuisfront (positieve) publiciteit kunnen genereren.  

‘Vooropgesteld’, schrijft Trouw, ‘Major en andere westerse politici hadden het in de zaak 

van ‘Irma’ nooit goed kunnen doen. Nadat haar vader en de artsen in het betreffende 

ziekenhuis in Sarajevo voor de televisie hadden aangekondigd dat Irma zou sterven als zij 

niet uit Sarajevo zou worden weggehaald, zou de kritiek op westerse regeringen niet van de 

lucht zijn geweest, als zij Irma daar inderdaad hadden laten sterven. En natuurlijk stond van 

te voren vast dat het ophalen van Irma met veel publiciteit gepaard zou gaan, zoals ook van 

te voren vaststond dat er beschuldigingen over het volvoeren van een goedkope 
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publiciteitsstunt zouden komen’ (Trouw, 17 augustus 1993). 

 

Militaire en politieke situatie in Bosnië 

In de hoofdredactionele commentaren van Trouw wordt maar af en toe aandacht besteed aan 

de politieke en militaire manoeuvres van (Bosnische) Serven, Kroaten en Moslims. Begin 

augustus stelt de krant vast dat Sarajevo stervende is,  

‘maar niemand weet hoe lang de doodsstrijd zal duren. Serviërs en Kroaten vechten in 

Bosnië tegen Moslims, maar in elkaars grensgebieden vechten Serviërs en Kroaten tegen 

elkaar of staan ze op het punt nieuwe gevechten aan te gaan’ (Trouw, 4 augustus 1993). 

  

En na de besluiteloosheid van de internationale gemeenschap uitvoerig beschreven en scherp 

gehekeld te hebben, constateert de krant dat de Geneefse besprekingen in een impasse zitten. 

De Bosnische president Izetbegović heeft Genève verlaten, hopend dat een militair ingrijpen 

tegen de Serven en Kroaten de Bosnische Moslims ten goede zal komen en bij zal dragen 

aan groter gebied voor de Moslims in een in drieën gesplitst Bosnië. De commentator 

verwijt Izetbegović niets, hij signaleert eerder hoe het overleg verloopt (Trouw, 4 augustus 

1993). In een ander commentaar worden de belegeraars van Sarajevo bijna terloops 

aangeduid als ‘de Servische struikrovers’ (Trouw, 12 augustus 1993). Eind december leiden 

de verkiezingen in Servië tot een hoofdredactioneel commentaar dat helemaal gewijd is aan 

de rol en opstelling van Servië. Milošević heeft zijn positie behouden en waarschijnlijk zelfs 

versterkt en daarom is het maar de vraag of van Servië ‘een buigzamere houding moet 

worden verwacht als het gaat om het conflict tussen Serven, Kroaten en Moslims in het 

naburige Bosnië.’ Die vraag klemt te meer waar de belangrijkste partijen, hoe ze zich ook 

noemen, stuk voor stuk uiterst nationalistisch zijn. Het enige lichtpuntje in de uitslag is het 

feit dat:  

‘twee van de grootste deugnieten, die beide prijken op de lijst van oorlogsmisdadigers die 

ooit door de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Lawrence 

Eagleburger, is opgesteld, forse verliezen hebben geleden. Zowel Miloševićs vroegere 

bondgenoot Seselj als de veroordeelde crimineel Arkan, zagen hun aanhang danig slinken. 

(Trouw, 21 december 1993). 

 

Internationale gemeenschap 

Het optreden van de internationale gemeenschap in het conflict in en om Bosnië krijgt ook in 

de hoofdredactionele commentaren van Trouw een (zeer) kritisch onthaal. Tekenend is de 
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reactie als begin augustus de NAVO dreigt de Servische stellingen rond Sarajevo vanuit de 

lucht te bombarderen. Het hoofdredactionele commentaar somt op en concludeert: 

‘Het aantal gesloten en onmiddellijk geschonden wapenstilstanden in de Bosnische 

burgeroorlog is niet meer bij te houden. Het aantal resoluties over Bosnië dat door de 

Verenigde Naties is aangenomen ook niet. Het aantal vergaderingen dat de Europese 

Gemeenschap, de CVSE (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa) en de 

NAVO aan de kwestie hebben gewijd is niet meer te tellen. Evenmin het aantal delegaties en 

afzonderlijke ministers die naar Sarajevo trokken en vervolgens meldden dat het daar heel 

erg is. VN-EG-vredesplannen zijn opgesteld en weer prijsgegeven aan op het slagveld 

afgedwongen feiten. En met de goede bedoelingen en beloften voor de slachtoffers plus 

dreigementen aan het adres van de agressors is de weg naar de hel te plaveien. 

Grote scepsis is dan ook geboden bij de dreiging van de NAVO militair tussenbeide te 

komen als de belegering van Sarajevo en andere Moslim-enclaves in Bosnië voortduurt’ 

(Trouw, 4 augustus 1993). 

 

Om vervolgens het tweede hoofdredactionele commentaar van die dag af te sluiten met: 

‘Als de VN, EG en NAVO niet in staat zijn hun plannen aangaande Bosnië voldoende op 

elkaar af te stemmen, moet gevreesd worden dat de gespierde taal die nu uit Brussel komt 

vooral tot doel heeft de verschillende achterbannen het idee te geven dat er nu wel iets gaat 

gebeuren’ (Trouw, 4 augustus 1993).  

 

Ruim een week later is de scepsis zo mogelijk nog groter. ‘NAVO staat klaar voor 

luchtacties in Bosnië, luiden de dreigende berichten uit Brussel’, zo begint het 

hoofdredactionele commentaar. ‘Het Noord-Atlantische Bondgenootschap grijpt in zodra de 

Verenigde Naties dat willen. De ellende is alleen dat de VN niet weten wat ze willen.’ 

Waarna een exposé volgt van de tegengestelde opvattingen die de besluitvorming in de 

Veiligheidsraad bemoeilijken: Amerika (geen grondtroepen in Bosnië) is voorstander van 

directe luchtaanvallen, Rusland is tegen (wat Engeland en Frankrijk (wel grondtroepen in 

Bosnië) wel eens goed uit zou kunnen komen)), Boutros Ghali (en de VN-commandanten te 

velde) zijn eveneens tegen. Het brengt de commentaarschrijver tot een nogal sombere 

conclusie: 

‘Opnieuw dringt zich de afschuwelijke paradox op: de VN kunnen niet militair ingrijpen (of 

de NAVO daarvoor inzetten) om een einde te maken aan de Bosnische burgeroorlog, omdat 

de VN al militairen in Bosnië gelegerd hebben. De paradox is nog afschuwelijker: de 
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aanwezige VN-militairen doen hun uiterste best – met het ondersteunen van hulpacties en 

met gevaar voor eigen leven – de burgerbevolking in Bosnië in leven te houden, waarna de 

strijdende partijen dezelfde bevolking onder vuur nemen’ (Trouw, 12 augustus 1993).  

 

Nog twee keer wordt de rol van de internationale gemeenschap in een hoofdredactioneel 

commentaar op de korrel genomen. Eind oktober gebeurt dat bijna terloops naar aanleiding 

van een informele bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie, gewijd aan het 

bestaansrecht van de NAVO op langere termijn. Refererend aan de Servische belegering van 

Sarajevo, stelt de krant vast dat waar de NAVO niet eens in staat is uitslaande branden in de 

eigen achtertuin te blussen, illusies als zou dat verder van het bed wel kunnen, uit den boze 

zijn (Trouw, 23 oktober 1993). Begin september, de gesprekken over vrede in Genève 

worden weer eens als ‘mislukt’ beschouwd, krijgen de VN en de EG het verwijt ze bij het 

zoeken naar een oplossing van het conflict ‘de realiteit van het slagveld’ als uitgangspunt 

genomen hebben:  

‘Agressieve geweldplegers als de Serviërs en de Kroaten, maar ook de Moslims hebben al 

bewezen er weg mee te weten, komen maar op een manier tot het begrip dat niet geweld 

maar redelijkheid de basis hoort te zijn waarop volkeren hun onderlinge conflicten regelen. 

En dat is wanneer zij geconfronteerd worden met nog groter geweld. Wie, zoals de EG en de 

VN tot nu toe gedaan hebben, weigert de consequenties uit dat gegeven te trekken, moet 

accepteren dat niet de redelijkheid, rechtvaardigheid of menselijkheid de maat voor een 

vredesregeling vormt, maar succes in de oorlog.’ (Trouw, 3 september 1993). 

  

De zucht van opluchting die sommigen wellicht slaken omdat het verdelingsplan van Owen 

en Stoltenberg zo onrechtvaardig en immoreel was ten opzichte van de Moslims dat geen 

regeling een betere optie was, is in de ogen van de krant misplaatst: 

‘De zucht van verlichting, dat een immoreel plan het niet heeft gered, kan, zonder hulp voor 

de Moslims, gauw verkeren in een zucht van wanhoop’ (Trouw, 3 september 1993). 

 

6.8.4 De Telegraaf over het Owen/Stoltenberg-plan 

Voor De Telegraaf is alleen het besluit van de NAVO de Servische stellingen rond Sarajevo 

te bombarderen indien de Serven het beleg niet opheffen, aanleiding voor het schrijven van 

een hoofdredactioneel commentaar. Daarin wordt het NAVO-besluit gematigd positief 

bejegend, het had van de commentaarschrijver wel wat harder geformuleerd mogen worden. 

Het besluit benadrukt dat het Westen de (Servische) wreedheden in Bosnië niet langer kan 



 

 

164 

tolereren. Hardhandig ingrijpen is niet zonder risico’s voor de militaire hulptroepen van de 

VN en wellicht ook niet voor het vredesoverleg, schrijft de krant. ‘Maar de tijd van 

werkeloos toezien is voorbij’ (De Telegraaf, 4 augustus 1993). 
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7 Militaire, humanitaire en volkenrechtelijke interventie  

 

7.1 Inleiding 

 

Naast het vinden van een diplomatieke oplossing voor het conflict in Bosnië, komen in 1993 

ook andere vormen van interventie door de internationale gemeenschap met enige regelmaat 

in de publiciteit. Het gaat om militaire, humanitaire en volkenrechtelijke interventie. De 

primaire doelstelling van militaire en volkenrechtelijke interventie is – overigens net als bij 

diplomatieke interventie – het zo spoedig mogelijk beëindigen van het conflict. Het primaire 

doel van humanitaire interventie is het waar mogelijk verzachten van het lijden van de 

burgerbevolking. De verschillende vormen van interventie zijn – ook in de berichtgeving – 

vaak zeer nauw met elkaar verweven: de dreiging van ‘militaire interventie’ wordt soms 

gebruikt als middel om op het diplomatieke front vooruitgang te boeken bij het zoeken naar 

een oplossing en soms als middel om de humanitaire interventie doorgang te doen vinden. 

Militaire en humanitaire interventie blijken doorgaans in de praktijk niet te scheiden, 

volkenrechtelijke interventie blijkt soms gebruikt te kunnen worden als drukmiddel in het 

diplomatieke overleg (sancties verscherpen). Kortom, de verschillende vormen van 

interventie zijn op papier te onderscheiden, in de praktijk niet te scheiden. Dat we de 

berichtgeving over de verschillende vormen van interventie in twee afzonderlijke 

hoofdstukken in kaart brengen, is dan ook enkel en alleen omwille van de overzichtelijkheid. 

In dit hoofdstuk schetsen we de berichtgeving over achtereenvolgens militaire, humanitaire 

en volkenrechtelijke interventie.  

 

7.2 De berichtgeving over militaire interventie  

 

‘Militaire interventie’ is een verzamelterm bij uitstek: in de vier dagbladen worden in 1993 

liefst 36 uitdrukkingen gebruikt die onder de noemer van ‘militaire interventie’ gerangschikt 

kunnen worden. Die 36 verschillende uitdrukkingen zijn gezamenlijk goed voor 6430 

uitspraken waarin vervolgens 6701 keer sprake is van ‘militaire interventie’. In een aantal 

uitspraken komen in diverse posities militaire thema’s aan de orde. ‘NAVO: vliegverbod 

boven Bosnië met geweld afdwingen’ (NRC Handelsblad, 3 april 1993) is een voorbeeld van 

een dergelijke uitspraak. In totaal zijn zoals gezegd 36 vormen van militaire interventies 

onderscheiden in het onderzoek. In deze paragraaf bekijken we de belangrijkste vormen van 
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militaire interventie zoals genoemd in de berichtgeving, uitgaande van het totaal aantal keren 

dat op enigerlei wijze ‘militaire interventie’ genoemd wordt (N=6701). Dat maakt het 

mogelijk ook causale relaties nader te bekijken. In totaal gaat het om 13 verschillende 

vormen van militaire interventie (zie tabel 7.1), samen goed voor 5781 van de 6701 

vermeldingen ruim 86 procent).  

 

7.2.1 Aandacht voor militaire interventie per kwartaal 

In verschillende perioden staan verschillende vormen van militaire interventie centraal in de 

berichtgeving over het conflict (zie tabel 7.1).  

 
Tabel 7.1 Aandacht voor militaire interventie per kwartaal 
 Eerste 

kwartaal 
Tweede 

kwartaal 
Derde 

kwartaal 
Vierde 

kwartaal 
Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Interventie 305 25,8 773 28,6 199 13,9 38 8,1 1315 22,7 
Luchtaanvallen 76 6,4 407 15,1 639 44,7 39 8,3 1161 20,1 
Controle 
vliegverbod 

169 14,3 474 17,6 19 1,3 15 3,2 677 11,7 

Gebruik geweld 119 10,1 176 6,5 98 6,9 119 25,4 512 8,9 
Bescherming 
veilige gebieden  

- - 209 7,7 134 9,4 38 8,1 381 6,6 

Uitbreiding 
troepenmacht 

113 9,5 135 5,0 65 4,5 30 6,4 343 5,9 

Deelname 
troepenmacht 

87 7,3 145 5,4 76 5,3 26 5,5 334 5,8 

Naleving 
akkoorden 

47 4,0 100 3,7 49 3,4 38 8,1 234 4,0 

VN-operaties 112 9,5 66 2,4 31 2,2 14 3,0 223 3,9 
Demilitarisering 66 5,6 85 3,1 43 3,0 7 1,5 201 3,5 
Grondtroepen 29 2,4 93 3,4 42 2,9 3 0,6 167 2,9 
Bescherming 
hulpkonvooien 

33 2,8 17 0,6 15 1,0 74 15,8 139 2,4 

Terugtrekking 
VN 

28 2,4 19 0,7 19 1,3 28 6,0 94 1,6 

Totaal 1184 100,0 2699 100,0 1429 100,0 469 100,0 5781  
In % totaal 20,5  46,7  24,7  8,1   100,0 
* in percentages van het totaal aantal uitspraken per kwartaal over militaire interventie 
 
 
Bijna de helft van de uitspraken over militaire interventie komt in het tweede kwartaal in het 

nieuws (46,7 procent). In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat in deze periode ook 

diplomatieke interventie veel aandacht trekt (zie tabel 5.1): iets meer dan 35 procent van alle 

uitspraken over diplomatieke interventie, is aan te treffen in deze periode. Dit duidt erop dat 

naarmate er meer berichten verschijnen over een dreigende mislukking van het 

vredesoverleg (Vance/Owen-plan), de roep om militaire interventie luider klinkt in de 
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berichtgeving. In het derde kwartaal neemt de aandacht voor militaire interventie sterk, die 

voor diplomatieke interventie enigszins af, maar in het vierde kwartaal komen beide vormen 

van interventie aanzienlijk minder in het nieuws (militaire interventie: 8,1 procent van totaal 

aantal uitspraken over militaire interventie, diplomatieke interventie 11,6 procent van totaal 

aantal uitspraken over diplomatieke interventie).  

  

De algemene term interventie is de meest gebezigde uitdrukking: bijna een kwart van de 

uitspraken gaat over militaire interventie in het algemeen (22,7 procent). Daarnaast schrijven 

de dagbladen relatief vaak over luchtaanvallen (20,1 procent). Met name in het derde 

kwartaal is dit een belangrijk thema. De controle op het vliegverbod krijgt in het tweede 

kwartaal veel aandacht, met name als gevolg van het feit dat de NAVO in april 1993 

daadwerkelijk tot actie overgaat: ‘V-raad eens over afdwingen vliegverbod Joegoslavië’ 

(Trouw, 1 april 1993). 

  

7.2.2 Aandacht voor militaire interventie per dagblad 

Het thema ‘militaire interventie’ komt in alle dagbladen aan bod. Opmerkelijke verschillen 

tussen de dagbladen zijn er op dit punt niet: gerekend over het totaal komt de aandacht voor 

militaire interventie in grote lijnen overeen met wat op grond van de verschillen in aandacht 

voor het conflict in Joegoslavië (zie tabel 2.2) verwacht kon worden: de Volkskrant en NRC 

Handelsblad berichten het meest over ‘militaire interventie’, De Telegraaf het minst, Trouw 

neemt een tussenpositie in (zie tabel 7.2).  

 

Ook in de aandacht voor de verschillende vormen van militaire interventie, zijn de 

verschillen tussen de vier kranten vrijwel te verwaarlozen: de drie belangrijkste vormen van 

militaire interventie zijn in de vier kranten goed voor tenminste 51,8 procent (NRC 

Handelsblad) en ten hoogste 57,4 procent (de Volkskrant) van de totale aandacht voor 

‘militaire interventie’. De grootste verschillen in relatieve aandacht voor de verschillende 

vormen van militaire interventie schommelen rond de vijf procent: 

• interventie: 5,3 % (de Volkskrant 25,5%, De Telegraaf 20,2%); 

• luchtaanvallen: 4,6% (de Volkskrant 22,1%, NRC Handelsblad 17,5%); 

• controle vliegverbod: 4,5% (de Volkskrant 9,8%, De Telegraaf 14,3%). 
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Tabel 7.2 Aandacht voor militaire interventie per dagblad 
 De Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Interventie 448 25,5 369 21,3 314 22,7 184 20,2 1315 22,7 
Luchtaanvallen 388 22,1 303 17,5 284 20,5 186 20,5 1161 20,1 
Controle 
vliegverbod 

172 9,8 222 12,8 153 11,1 130 14,3 677 11,7 

Gebruik geweld 123 7,0 182 10,5 110 7,9 97 10,7 512 8,9 
Bescherming 
veilige gebieden 

110 6,3 107 6,2 109 7,9 55 6,1 381 6,6 

Uitbreiding 
troepenmacht 

88 5,0 86 5,0 109 7,9 60 6,6 343 5,9 

Deelname 
troepenmacht 

95 5,4 90 5,2 76 5,5 73 8,0 334 5,8 

Naleving 
akkoorden 

78 4,4 106 6,1 46 3,3 4 0,4 234 4,0 

VN-operaties 51 2,9 62 3,6 61 4,4 49 5,4 223 3,9 
Demilitarisering 79 4,5 71 4,1 21 1,5 30 3,3 201 3,5 
Grondtroepen 59 3,4 50 2,9 47 3,4 11 1,2 167 2,9 
Bescherming 
hulpkonvooien 

35 2,0 55 3,2 30 2,2 19 2,1 139 2,4 

Terugtrekking 
VN 

29 1,7 30 1,7 24 1,7 11 1,2 94 1,6 

Totaal 1755 100,0 1733 100,0 1384 100,0 909 100,0 5781  
In % totaal 30,4  30,0  23,4  15,5   100,0 

* in percentages van het totaal aantal uitspraken per dagblad over militaire interventie 

 

7.2.3 Militaire interventie niet gekoppeld aan een actor 

In de berichtgeving komen 1601 uitspraken voor waarbij een vorm van militaire interventie 

niet gekoppeld wordt aan een actor. In totaal wordt in deze uitspraken 1781 keer een vorm 

van militaire interventie vermeld. ‘Alleen militaire dwang kan vredesplan redden’ (de 

Volkskrant, 7 mei 1993) en ‘Afdwingen vliegverbod zal de oorlog verhevigen’ (De 

Telegraaf, 2 april 1993) zijn voorbeelden van dergelijke uitspraken. De verschillen in 

aandacht tussen de vier kranten voor dit type uitspraken zijn niet groot: NRC Handelsblad en 

Trouw bevatten iets meer van dit type uitspraken dan verwacht kon worden, de Volkskrant 

en De Telegraaf iets minder (vergelijk tabel 7.3 met tabel 2.2). Ook wat betreft de aandacht 

voor de verschillende vormen van militaire interventie, zijn de verschillen opmerkelijk klein 

(vergelijk aandacht voor interventie enz.in tabel 7.3 met aandacht voor interventie 

enzovoort, in tabel 7.2).  
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Het grootste verschil zien we optreden in De Telegraaf: 

• luchtaanvallen: 6,6% (niet gekoppeld aan een actor 27,1%, wel gekoppeld 20,5%); 

• controle vliegverbod: 6,3 % (niet gekoppeld aan een actor 8%, wel gekoppeld aan een actor 

14,3%); 

• deelname troepenmacht: 5,7% (niet gekoppeld aan een actor 2,3%, wel gekoppeld 8%).  

 
Tabel 7.3 Aandacht voor militaire interventie per dagblad niet gekoppeld aan een actor 
 De Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Luchtaanvallen 121 24,2 110 19,3 99 22,1 71 27,1 401 22,5 
Interventie 139 27,7 101 17,7 83 18,6 57 21,8 380 21,3 
Gebruik geweld 40 8,0 62 10,9 39 8,7 30 11,5 171 9,6 
Bescherming 
veilige gebieden 

37 7,4 56 9,8 39 8,7 22 8,4 154 8,6 

Controle 
vliegverbod 

23 4,6 55 9,6 34 7,6 21 8,0 133 7,5 

Uitbreiding 
troepenmacht 

21 4,2 37 6,5 44 9,8 13 5,0 115 6,5 

Naleving 
akkoorden 

36 7,2 49 8,6 21 4,7 2 0,8 108 6,1 

VN-operaties 15 3,0 19 3,3 25 5,6 19 7,3 78 4,4 
Demilitarisering 24 4,8 26 4,6 7 1,6 5 1,9 62 3,5 
Bescherming 
hulpkonvooien 

9 1,8 29 5,1 15 3,4 9 3,4 62 3,5 

Grondtroepen 20 4,0 15 2,6 13 2,9 4 1,5 52 2,9 
Deelname 
troepenmacht 

7 1,4 7 1,2 17 3,8 6 2,3 37 2,1 

Terugtrekking 
VN 

9 1,8 5 0,9 11 2,5 3 1,1 28 1,6 

Totaal 501 100,0 571 100,0 447 100,0 262 100,0 1781  
In % totaal 28,1  32,1  25,1  14,7   100,0 
* in percentages van het totaal aantal uitspraken per dagblad over militaire interventie 

 

7.2.4 Gevolgen van een militaire interventie 

‘Interventie zal in Bosnië geen vrede brengen’, kopt de Volkskrant, 6 februari 1993. Het is 

een voorbeeld van een uitspraak waarin de gevolgen van een militaire interventie aan de 

orde gesteld worden. In totaal worden 743 causale uitspraken gedaan over militaire 

interventie, waarbij ruim 100 verschillende gevolgen genoemd worden. Dat varieert van 

allerlei negatieve gevolgen voor de burgerbevolking tot het in gevaar brengen van het 

vredesoverleg. De vier meest genoemde gevolgen zijn ‘heeft consequenties voor veiligheid 

VN’ers’, ‘zal oorlog weer doen oplaaien’, ‘zal diplomatieke oplossing frustreren’ en ‘zal nog 

meer humanitair leed met zich mee brengen’ (zie tabel 7.4). De overige in de dagbladen 

genoemde gevolgen worden gemiddeld ongeveer vier keer genoemd. Het is met andere 
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woorden een rijk geschakeerd geheel aan gevolgen dat door en in de media in verband 

gebracht wordt met een eventueel militair ingrijpen. 

 
Tabel 7.4 De zes meest genoemde gevolgen van een militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad 

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Veiligheid 
VN’ers  

24 19,0 28 33,3 56 53,3 16 34,0 124 34,4 

Verhevigt oorlog 33 26,2 22 26,2 13 12,4 11 23,4 79 21,8 
Frustreert 
diplomatieke 
oplossing 

19 15,1 13 15,5 17 16,2 8 17,0 57 15,7 

Vergroot 
humanitair leed 

26 20,6 10 11,9 11 10,5 7 14,9 54 14,9 

Bedreigt vrede 14 11,1 7 83 5 4,8 5 10,6 31 8,6 
Meer wreedheden 10 7,9 4 4,8 3 2,9   17 4,7 
Totaal 126 100,0 84 100,0 105 100,0 47 100,0 362  
In % van totaal 34,8  23,2  29,0  13,0   100,0 

* in percentages van het totaal aantal uitspraken per dagblad over militaire interventie 

 

Rekening houdend met de totale aandacht voor het conflict in voormalig Joegoslavië, 

hebben De Telegraaf en NRC Handelsblad weinig oog voor de gevolgen van militaire 

interventie, de Volkskrant en Trouw verhoudingsgewijs veel. Trouw noemt met name het in 

gevaar brengen van de veiligheid van VN-personeel vaak als mogelijk gevolg van een 

militaire interventie, de Volkskrant staat vaker stil bij ‘interne gevolgen’ (verheviging van de 

oorlog, vergroting humanitair leed).  

 
Tabel 7.5 Beoordeling gevolgen van een militaire interventie door de dagbladen, uitgesplitst naar dagblad 
 De 

Volkskrant 
NRC 

Handelsblad  
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N O* N O* N O* N O* N O* 
Veiligheid 
VN’ers in geding 

4 -.50 6 .08 21 .19 2 -.50 33 .05 

Oorlog 7 .43 4 1.00 2 .25 5 .60 18 .58 
Diplomatieke 
oplossing 

3 -.33 2 -.25 6 .25 2 -.75 13 -.12 

Humanitaire 
situatie  

5 -.60 1 .50 3 .33 1 -.50 10 -.20 

Wreedheden 3 -.33 3 .67     6 .17 
Vrede 1 -1.00 4 .13     5 -.10 
Totaal 23 -.22 20 .35 32 .22 10 .00 85 .11 
* opvatting van dagbladen zelf over desbetreffende vorm van militaire interventie  
 

In de (hoofd)redactionele commentaren gaat Trouw (aanzienlijk) vaker dan de andere 

kranten in op de mogelijke gevolgen van een militaire interventie. Evenals in de 

berichtgeving is ‘veiligheid van de VN’ers’ in Trouw het meest besproken mogelijke gevolg. 
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De krant beschouwt militair ingrijpen niet als een bedreiging van de veiligheid van VN-

militairen. Integendeel: militair ingrijpen zou zelfs de veiligheid van de VN-militairen ten 

goede kunnen komen (N=21, +.19). Verder denkt Trouw dat militair ingrijpen een 

diplomatieke oplossing van het conflict dichterbij brengt (N= 6, +. 25). In die opvatting staat 

de krant overigens alleen.  

 

7.2.5 Waarschijnlijkheid van enigerlei vorm van militaire interventie  

In de berichtgeving worden diverse uitspraken gedaan waarbij het niet zozeer gaat om de 

opvatting van een actor of een krant over enigerlei vorm van militaire interventie, maar meer 

over de kans op een dergelijke interventie: de zogenaamde werkelijkheidsuitspraken: 

‘Bosnië-interventie NAVO en V-raad lijkt van de baan’ (De Volkskrant, 25 maart 1993), is 

een voorbeeld van dit type uitspraken. De dagbladen schatten de kans op een militaire 

interventie nogal verschillend in (+ 1.00: zeer grote kans op ingrijpen, -1.00 ingrijpen vrijwel 

uitgesloten). Het aantal relevante uitspraken is vrij gering, zeker als we uitsplitsen naar de 

verschillende vormen van interventie (zie tabel 7.6).  
 
Tabel 7.6 Aandacht voor en waarschijnlijkheid van militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad  

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Interventie 17 -.09 17 -.44 16 -.50 19 .03 69 -.24 
Controle 
vliegverbod 

  18 .47 10 .65 2 1.00 30 .57 

Luchtaanvallen 11 -.05 7 -.07 3 -.17 4 .00 25 -.06 
VN-operaties 5 .00 3 -1.00 3 -.33 8 -.31 19 -.34 
Bescherming 
veilige gebieden  

9 -.28 1 -1.00 2 -.50 5 -.20 17 -.32 

Naleving 
akkoorden 

12 -.38   5 -.50   17 -.41 

Uitbreiding 
troepenmacht 

5 .30 2 .75 4 -.38 3 .33 14 .18 

Gebruik geweld 4 .50 4 -.13 1 1.00 3 .17 12 .25 
Grondtroepen 4 -.13 4 .13   1 -1.00 9 -.11 
Demilitarisering 4 .50 5 -.30     9 .06 
Deelname 
troepenmacht 

2 .50 2 -.75 1 -1.00 1 -1.00 6 -.42 

Terugtrekking 
VN 

2 -.25   2 .50   4 .13 

Bescherming 
hulpkonvooien 

1 -.50     2 -1.00 3 -.83 

Totaal 76 -.05 63 -.08 47 -.15 48 -.07 234 -.08 
In % van totaal 32,5  27,0  20,1  20,5  100,0  

* in percentages van het totaal aantal uitspraken per dagblad over militaire interventie 

 

Op de keper beschouwd zijn alleen over ‘interventie’ in alle dagbladen meer dan incidenteel 
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(ondergrens: N=10) werkelijkheidsuitspraken aan te treffen. In de berichtgeving van Trouw 

(N=16, -.50) en NRC Handelsblad (N=17, -.44) wordt militaire interventie vrij 

onwaarschijnlijk geacht. In de berichtgeving van de Volkskrant (N=17, -.09) en De Telegraaf 

(N=19, +.03) is de ondertoon eerder ‘niet uitgesloten’.  

 

De meest stellige uitspraken hebben betrekking op ‘controle vliegverbod’ (N=30, +.57). 

NRC Handelsblad (N=18) en Trouw (N=10) bevatten vaker dan incidenteel 

werkelijkheidsuitspraken over deze vorm van militaire interventie. Vergelijken we de vier 

kranten met elkaar, dan zien we dat de accenten nogal verschillend gelegd worden: een 

onderdeel waar in de ene krant de meeste werkelijkheidsuitspraken over gedaan worden, 

ontbreekt in een andere krant geheel (vliegverbod in NRC Handelsblad respectievelijk de 

Volkskrant, zie box 7.1).   

 
Box 7.1 Drie meest genoemde vormen van militaire interventie in de werkelijkheidsuitspraken,  

uitgesplitst naar dagblad 
Vorm van militaire 
interventie 

De Volkskrant NRC Handelsblad  Trouw De Telegraaf 

 N R* N R* N R* N R* 
Interventie 17 1 17 2 16 1 19 1 
Controle vliegverbod -- -- 18 1 10 2 2 7/8 
Luchtaanvallen 11 3 7 3 3 5/6 4 4 
* R =rangorde  

 

7.2.6 Opvattingen van externe diplomatieke actoren over militaire interventie 

Terwijl het vredesoverleg zich via schorsingen, blokkades en impasses voortsleept, rijst 

binnen de internationale gemeenschap van tijd tot tijd de vraag of het geen tijd wordt om 

over te gaan tot enigerlei vorm van militaire interventie, al was het maar om langs die weg 

de druk op het vredesoverleg zo te verhogen dat aan de onderhandelingstafel een akkoord 

gesloten kan worden. ‘EG schuift op naar interventie’, kopt NRC Handelsblad, 26 april 

1993. Voorzover die kop een suggestie van (nakende) eensgezindheid bevat, is die onterecht. 

De internationale gemeenschap is gedurende heel 1993 zeer verdeeld over welke vorm van 

militaire interventie dan ook. Binnen de internationale gemeenschap bestaat 

overeenstemming over de noodzaak om de hulpkonvooien alsmede de zogenaamde ‘veilige 

gebieden’ te beschermen. Maar zodra de vraag aan de orde komt hoe die bescherming 

concreet gestalte moet krijgen, is elke vorm van overeenstemming ver te zoeken (zie tabel 

7.7).  
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Tabel 7.7 De opvattingen van externe actoren over de vier meest bediscussieerde vormen van militaire 
 interventie 

 Interventie Luchtaanvallen Gebruik 
geweld 

Grondtroepen Totaal 

 N O* N O* N O* N O* N O* 
Verenigde Staten 232 .34 199 .73 45 -.18 64 -.28 540 .37 
Europese Unie 100 -.08 38 -.42 28 .50 5 .50 172 -.05 
NAVO 41 .34 105 .60 19 .29 3 -.17 168 .49 
VN/Veiligheidsraad 29 .21 38 .37 55 .69 7 .71 129 .49 
Frankrijk 25 -.40 52 .07 37 .12 3 .33 117 -.01 
Int. Gemeenschap 79 -.23 7 .57 3 -.50 3 -1.00 92 -.20 
Bemiddelaars 30 -.12 40 .04 11 .05 4 1.00 85 .03 
Groot-Brittannië 37 -.42 38 -.45 7 .07 3 -.83 85 -.41 
Rusland  24 -.44 27 -.80 2 -.75 3 .33 56 -.58 
Duitsland 11 .27 4 .75 2 .00 3 -1.00 20 .15 
Overige EU-landen 9 -.33 5 -.40 3 -.67   17 -41 
Niet-EU landen 7 .36 2 1.00 4 -.50   13 .19 
Totaal 625 .06 555 .32 216 .22 98 -.14 1493 .17 

* opvatting externe actor over desbetreffende vorm van militaire interventie, schaal loopt van -1.00  
  (uitsluitend negatieve oordelen) tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 

 

‘Interventie’ en ‘luchtaanvallen’ zijn veruit de meest bediscussieerde subthema’s: samen 

goed voor bijna tachtig procent van de uitspraken in tabel 7.7. ‘Interventie’ is de meest 

algemene uitdrukking die in deze context gebruikt kan worden, ‘luchtaanvallen’ is een 

specifieke vorm van militaire interventie. Maar of nu de meest algemene dan wel een 

specifieke uitdrukking gebezigd wordt, overeenstemming blijft uit. Rond de meest algemene 

uitdrukking zijn de tegenstellingen overigens aanzienlijk minder scherp dan rond de 

specifieke term. Verrassend is dat niet, integendeel. Hoe algemener de termen waarin 

gediscussieerd wordt, des te eenvoudiger is het om eventuele meningsverschillen aan het oog 

te onttrekken. Rond ‘interventie’ realiseren de externe actoren in de vier kranten bijna dertig 

procent van het maximaal mogelijke verschil, rond ‘luchtaanvallen’ loopt dat op tot bijna 

drieënvijftig procent 2

 

. Minstens zo belangrijk is dat de in politiek opzicht belangrijkste 

actoren – de Verenigde Staten aan de ene en Engeland, Frankrijk en Rusland aan de andere 

kant – de wenselijkheid van zowel ‘interventie’ als ‘luchtaanvallen’ verschillend beoordelen.  

7.2.7 Opvattingen van Nederlandse actoren over militaire interventie 

Is de internationale gemeenschap diep verdeeld over militair ingrijpen, binnen de 

                                                 
2 Het maximaal mogelijke verschil wordt gerealiseerd als actoren niet unaniem zijn en tegelijkertijd honderd 
procent tegen (-1.00) dan wel honderd procent voor militaire interventie zijn. De som van het maximaal 
mogelijke verschil bedraagt bij ‘interventie’ 625, bij ‘luchtaanvallen’ 555. De som van het gerealiseerde 
verschil is Σ (N * O), bij ‘interventie’ uitkomend op 173.24, bij luchtaanvallen op 293.22 (27,7 respectievelijk 
52,8% van het maximaal mogelijke verschil).   
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Nederlandse politiek is van verdeeldheid nauwelijks een spoor te vinden. Althans niet in de 

berichtgeving van de onderzochte kranten. Op een enkele uitzondering na, tonen 

Nederlandse politici zich (uitgesproken) voorstanders van militaire interventie. Soms wekt 

de berichtgeving de indruk dat Nederland elke gelegenheid aangrijpt om troepen aan te 

bieden: ‘Onze F’16’s naar Bosnië als steun voedseldroppings’ (De Telegraaf, 24 februari 

1993) duidt eerder op ‘trappelen van ongeduld’ dan op aarzeling en terughoudendheid (zie 

tabel 7.8).  

 
Tabel 7.8 De opvattingen van Nederlandse actoren over de vier meest bediscussieerde vormen van  

 militaire interventie 
 Interventie Luchtaanvallen Gebruik 

geweld 
Grondtroepen Totaal 

 N O* N O* N O* N O* N O* 
Regering 57 .64 25 .34 21 .59 9 .39 112 .55 
Tweede Kamer 12 .79 -- -- 3 .33 1 1.00 16 .72 
VVD 3 .83 1 1.00 1 .50 -- -- 5 .80 
PvdA 5 -.40 -- -- 1 -1.00 -- -- 6 -.50 
CDA 1 .50 1 -1.00 2 .00 -- -- 4 -.13 
Groen Links 1 1.00 -- -- -- -- -- -- 1 1.00 
totaal 79 .61 27 .31 28 .46 10 .45 144 .51 

 

In de berichtgeving van de vier dagbladen komen vooral de opvattingen zoals door de 

regering verwoord ruim aan bod: 112 van de 144 uitspraken (78 procent) komen op naam 

van de regering. Een overmacht die ook bij geheel andere onderwerpen wel gesignaleerd is 

(Scholten, 1982; Kleinnijenhuis en Scholten, 1989), maar hier wel erg groot uitvalt. 

Vermoedelijk is dat mede toe te schrijven aan de grote eensgezindheid: zou een politieke 

actor zich bij voortduring en in stevige bewoordingen tegen de opvattingen van de regering 

verzet hebben, dan zou vermoedelijk meer aandacht aan de opvattingen van politieke 

partijen besteed zijn. Het aantal uitspraken van Nederlandse actoren over verschillende 

vormen van interventie is zo gering, dat uitsplitsing naar dagblad niet zinvol is.  

 

7.2.8 Opvattingen in en van dagbladen over vormen van militaire interventie 

Behalve uitspraken van internationale en van Nederlandse actoren bevatten de dagbladen 

ook uitspraken van derden (externe deskundigen, redacteuren van buitenlandse kranten, 

columnisten, medewerkers) over vormen van militaire interventie. In deze verzameling 

uitspraken is de teneur ten aanzien van militaire interventie aanzienlijk terughoudender 

(N=275, +.11, zie tabel 7.9) dan onder de Nederlandse actoren (N=144, +.51).  
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Tabel 7.9 Opvattingen in dagbladen over militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad en vorm  

 van interventie 
 de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Interventie 64 .23 34 .03 19 -.13 19 .39 136 .15 
Luchtaanvallen 30 .00 28 -.36 6 -.75 16 -.19 80 -.22 
Gebruik geweld 15 .30 11 .50 14 .18 11 .73 51 .40 
Grondtroepen 5 .60 2 1.00 -- -- 1 1.00 8 .75 
Totaal 114 .20 75 -.02 39 -.12 47 .29 275 .11 
In % van totaal 41,4  25,3   14,2 17,1  100,0  

* in percentages van het totaal aantal uitspraken per dagblad over militaire interventie 

  

In totaal bevatten de vier kranten 275 evaluatieve uitspraken over militaire interventie, een 

relatief groot deel daarvan is afkomstig uit de Volkskrant. Per saldo is de teneur in deze krant 

licht positief (+.20). Alleen in De Telegraaf (.+.29) is de stemming nog iets positiever, NRC 

Handelsblad (-.02) en Trouw (-.12) tonen zich licht afwijzend. Bij beide kranten is dat terug 

te voeren op een (sterk) negatief oordeel over de optie ‘luchtaanvallen’.  

 

Een derde verzameling uitspraken over militaire interventie is aan te treffen in 

nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren waarin de krant zelf een standpunt 

inneemt (zie tabel 7.10).  
 

Tabel 7.10 Nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren over militaire interventie, uitgesplitst  
  naar dagblad 

 de Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf 
 N O* N O * N O * N O * 
Interventie 10 .55 8 -.31 2 -.25 9 .50 
Luchtaanvallen 3 .83   1 -1.00 6 .08 
Gebruik geweld 2 .00 2 .25   2 1.00 
Totaal 15 .53 10 -.20 3 -.50 17 .41 

* opvatting van krant over militaire interventie, schaal loopt van -1.00 (uitsluitend negatieve oordelen)  
   tot + 1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 
 

Over militaire interventie worden in 1993 maar weinig evaluatieve uitspraken gedaan in 

nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren. Opvallend is het wel heel geringe 

aantal uitspraken in Trouw (N=3; de krant ziet niets in luchtaanvallen en weinig in 

interventie). De Volkskrant en De Telegraaf spreken zich in nieuwsanalyses en 

(hoofd)redactionele vaker uit over militaire interventie en tonen zich (sterk) voorstander 

zowel van interventie als van luchtaanvallen.  
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7.2.9 Enkele conclusies 

• het thema ‘militaire interventie’ krijgt, evenals het thema ‘diplomatieke interventie’ vooral in het 

tweede en derde kwartaal van 1993 aandacht;  

• de dagbladen verschillen nauwelijks wat betreft de verdeling van aandacht over de onderscheiden 

vormen van militaire interventie (tabel 7.2); in de Volkskrant zien we wat meer aandacht voor de 

meest algemene vormen van militaire interventie, De Telegraaf richt zich iets meer op vormen 

van interventie met directe betrokkenheid van Nederland;  

• over de eventuele gevolgen van militaire interventie lopen de opvattingen nogal uiteen: landen 

die reeds militairen leveren aan de VN-vredesmacht zijn tegen militaire interventie (brengt 

veiligheid VN-soldaten in gevaar), landen die geen troepen leveren betogen dat de veiligheid van 

VN-personeel juist beter gegarandeerd kan worden met een sterkere militaire aanwezigheid;  

• externe diplomatieke actoren zijn zeer verdeeld over ‘interventie’ en over ‘luchtaanvallen’, de 

twee vormen van militaire interventie die verreweg het meest genoemd worden; de politiek 

belangrijkste scheidingslijn is die tussen de Verenigde Staten aan de ene kant (voorstander van 

interventie en van luchtaanvallen) en aan de andere kant Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland 

(tegenstander);  

• Nederlandse politieke actoren zijn op een enkele uitzondering na voorstander van militair 

ingrijpen;  

• in nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren worden weinig evaluatieve uitspraken 

over militaire interventie gedaan, De Telegraaf en de Volkskrant voelen wel voor militair 

ingrijpen, NRC Handelsblad en Trouw zijn licht afwijzend.  

 

7.3 De berichtgeving over humanitaire interventie 

 

In de berichtgeving over de oorlog in Bosnië is vanaf het begin de humanitaire situatie een 

belangrijk aandachtspunt geweest. In augustus 1992 maken de media al melding van grote 

vluchtelingenstromen en van (dreigende) tekorten aan elementaire levensbehoeften: water, 

voedsel, brandstof, medicijnen. Begin 1993 zijn er al talloze hulporganisaties actief in 

Bosnië. ‘Humanitaire interventie’ is de verzamelterm voor verschillende vormen van 

hulpverlening. De verschillende vormen van humanitaire hulp zijn gezamenlijk goed voor 

4225 uitspraken waarin vervolgens 4243 keer sprake is van ‘humanitaire interventie’. In 

deze paragraaf geven we een overzicht van de berichtgeving over ‘humanitaire interventie’. 

Daar bij komen vragen aan de orde als welke bevolkingsgroep(en) volgens de berichtgeving 
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het meest te lijden heeft (hebben) onder de slechte humanitaire situatie, wie waar en wanneer 

aan wie hulp verleent, hoe die hulpverlening verloopt en tenslotte hoe sterk de politieke en 

diplomatieke steun voor ‘humanitaire interventie’ volgens de berichtgeving is.  

 

7.3.1 Aandacht voor humanitaire interventie per kwartaal 

Over ‘humanitaire interventie’ wordt in het vierde en vooral het eerste kwartaal van 1993 

veel geschreven. In de wintermaanden is gebrek aan water, voedsel, brandstof en medicijnen 

nu eenmaal veel schrijnender en bedreigender dan in lente en zomer (zie tabel 7.11).  
 
Tabel 7.11 Aandacht voor humanitaire interventie per kwartaal 
 humanitaire 
interventie 

Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Hulpkonvooien 674 39,0 248 35,7 354 45,1 515 49,7 1791 42,2 
Evacuatie 213 12,3 292 42,0 148 18,9 135 13,0 788 18,6 
Voedseldropping 669 38,7 27 3,9 59 7,5 18 1,7 773 18,2 
Hulpvluchten 101 5,8 23 3,3 24 3,1 32 3,1 180 4,2 
Overige hulp 70 4,1 105 15,1 200 25,5 336 32,4 711 16,8 
Totaal 1727 100,0 695 100,0 785 100,0 1036 100,0 4243  
In % van totaal 40,7  16,4  18,5  24,4   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
 

In de berichtgeving over ‘humanitaire interventie’ vormen de hulpkonvooien het 

belangrijkste aandachtspunt: ruim veertig procent van alle uitspraken over ‘humanitaire 

interventie’ heeft betrekking op hulpkonvooien. Alleen in het tweede kwartaal trekt een 

andere vorm van humanitaire hulp tijdelijk meer publicitaire aandacht, te weten de evacuatie 

van burgers. Dit houdt verband met de erbarmelijke situatie in de Moslim-enclave 

Srebrenica. In de loop van maart 1993 gaat de Franse generaal Morillon persoonlijk naar 

Srebrenica in een poging om de (Bosnische) Serven te dwingen de hulpkonvooien naar deze 

enclave ongehinderd door te laten en de evacuatie van burgers op gang te brengen. Zijn actie 

trekt in maart (eerste kwartaal) de nodige aandacht en brengt een discussie op gang over nut 

van en grenzen aan humanitaire interventie: komt de humanitaire hulp wel terecht bij de 

noodlijdende burgerbevolking, profiteren de strijdende partijen niet evenzeer zo niet meer 

van de hulp, komt evacuatie van burgers niet neer op meewerken aan etnische zuiveringen 

zijn de vragen die daarbij telkens weer gesteld worden. De aandacht voor voedseldroppings 

en hulpvluchten – beide vormen van humanitaire interventie zijn bedoeld om de obstructie 

van de hulpkonvooien op de grond te ontlopen – laat een strovuur-patroon zien: bijna alle 

aandacht is geconcentreerd in het eerste kwartaal, daarna komen deze vormen van 

humanitaire interventie nauwelijks meer in het nieuws. De berichtgeving bevat in totaal 773 
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uitspraken over voedseldroppings, 669 daarvan (86,5 procent) zijn afkomstig uit het eerste 

kwartaal. En van de 180 uitspraken over hulpvluchten zijn er 101 (56,1 procent) terug te 

voeren op het eerste kwartaal. 

  

7.3.2 Aandacht voor humanitaire interventie per dagblad 

Rekening houdend met de totale omvang van de berichtgeving over het conflict in Bosnië, 

besteedt De Telegraaf opvallend veel aandacht aan het thema ‘humanitaire interventie’. 

Deze krant neemt 15,6 procent van de totale berichtgeving voor haar rekening (zie tabel 2.2) 

en is goed voor 20,6 procent van de berichtgeving over het thema ‘humanitaire interventie’ 

(zie tabel 7.12).  
 

Tabel 7.12 Verdeling van aandacht voor vormen van humanitaire interventie uitgesplitst naar dagblad 
humanitaire 
interventie 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %** 
Hulpkonvooien 505 39,0 591 49,6 377 42,6 318 36,5 1791 42,2 
Evacuatie 220 17,0 219 18,4 136 15,4 213 24,4 788 18,6 
Voedseldropping 276 21,3 202 17,0 145 16,4 150 17,2 773 18,2 
Hulpvluchten 60 4,6 24 2,0 46 5,2 50 5,7 180 4,2 
Overige hulp 234 18,1 155 13,0 181 20,5 141 16,2 711 16,8 
Totaal 1295 100,0 1191 100,0 885 100,0 872 100,0 4243  
In % van totaal 30,5  28,1  20,9  20,5   100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 

 

Wat de verdeling van de aandacht over de verschillende vormen van humanitaire interventie, 

zien we dat de vier dagbladen op een enkel punt van elkaar verschillen: 

• hulpkonvooien 

• NRC Handelsblad besteedt bijna de helft van de aandacht voor ‘humanitaire interventie’ aan 

‘hulpkonvooien’, De Telegraaf ruim zesendertig procent; 

• evacuatie 

• De Telegraaf besteedt bijna een kwart van de aandacht voor humanitaire interventie aan 

‘evacuatie’, Trouw ruim vijftien procent; de relatief ruime aandacht voor ‘evacuatie’ komt vooral 

op het conto van een item, te weten het overbrengen van het zwaar gewonde meisje Irma vanuit 

een ziekenhuis in Sarajevo naar een Londens ziekenhuis, een ‘klein’ humanitair drama dat in 

augustus 1993 veel publiciteit trekt in nationale en internationale media.  

  

Alle andere verschillen zijn aanzienlijk kleiner en het vermelden niet waard.  
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7.3.3 Aandacht voor de humanitaire situatie van de burgerbevolking 

De dagbladen beschrijven met enige regelmaat de situatie van de burgerbevolking, soms 

door de levensomstandigheden van een groep mensen (bejaarden, psychiatrische patiënten 

enz.) en detail te beschrijven (bejaarden sterven door kou), een andere keer door in algemene 

termen te berichten over het gebrek aan alle elementaire levensbehoeften en de 

verschrikkingen die burgers moeten doorstaan als hun stad of dorp zwaar onder vuur komt te 

liggen. In totaal bevat de berichtgeving 1563 uitspraken over de humanitaire situatie van de 

burgerbevolking. In die berichtgeving wordt soms wel en soms geen onderscheid gemaakt 

naar welk deel van de burgerbevolking (Moslims, Kroaten, Serven) het slachtoffer is (zie 

tabel 7.13).  

 
Tabel 7.13 Aandacht voor humanitaire situatie van burgerbevolking per dagblad  

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

bevolkingsgroep  N In % * N In % * N In % * N In % * N In % * 
Burgerbevolking 
in het algemeen  

236 44,5 225 57,7 205 57,4 166 58,0 832 53,2 

Burgerbevolking 
gespecificeerd 

294 55,5 165 42,3 157 42,6 120 42,0 731 46,8 

Totaal 530 100,0 390 100,0 357 100,0 286 100,0 1563  
In % van totaal 33,9  25,0  22,8  18,3   100,0 
 

 

De Volkskrant schrijft verhoudingsgewijs aanzienlijk minder over het lijden van de 

burgerbevolking in het algemeen (N=236, 44,5 procent), voor de andere drie kranten ligt het 

vergelijkbare percentage op 57 à 58 procent. Van de uitspraken waarin een specifieke 

bevolkingsgroep genoemd wordt, heeft verreweg het grootste deel betrekking op de Moslims 

(zie grafiek 7.1).  
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Grafiek 7.1 Aantal uitspraken over slechte humanitaire situatie van de burgerbevolking, uitgesplitst naar  
   bevolkingsgroep en periode 
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Met name in maart is er veel aandacht voor de situatie van het Moslim-deel van de 

burgerbevolking. De al eerder gememoreerde tocht van de Franse generaal Morillon naar 

Srebrenica is daar niet vreemd aan. Een tweede piek in de aandacht voor de humanitaire 

situatie van de Moslim-burgerbevolking is te zien in augustus. In deze maand gaan de 

berichten vrijwel uitsluitend de humanitaire situatie in het belegerde Sarajevo. De 

plotselinge toename in aandacht piek kan (groten) teruggevoerd worden een nieuwsfeit, de 

evacuatie van het zwaargewonde Bosnische meisje Irma. De situatie van het Servische en 

Kroatische deel van de burgerbevolking krijgt aanzienlijk minder aandacht. Alleen in 

september en december 1993 bevatten de dagbladen iets meer uitspraken over de 

humanitaire situatie van deze bevolkingsgroepen dan van het Moslim-deel. Met daarbij de 

kantekening dat het absolute aantal uitspraken in september 1993 niet boven de dertig per 

bevolkingsgroep uitkomt. In december is er wat meer aandacht voor de situatie van 

Servische burgers. NRC Handelsblad bijvoorbeeld publiceert eind december onder de kop 

Voor brood zetten inwoners van Belgrado hun trots opzij een verhaal over de 

levensomstandigheden voor de inwoners van Belgrado (NRC Handelsblad, 27 december 

1993).  
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Tabel 7.14 Aandacht voor humanitaire situatie burgerbevolking, uitgesplitst naar bevolkingsgroep en  
  dagblad  

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In % * N In % * N In % * N In % * N In % * 
Moslims 186 63,3 112 76,9 113 74,3 87 72,5 498 68,1 
Serven 62 21,1 21 12,7 30 19,7 13 10,8 126 17,2 
Kroaten 46 15,6 32 19,4 9 5,9 20 16,7 107 14,6 
Totaal 294 100,0 165 100,0 152 100,0 120 100,0 731  
In % van totaal 40,2  22,6  20,8  16,4   100,0 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 

 

de Volkskrant schrijft veruit het meest over de humanitaire situatie van met naam en 

toenaam genoemde delen van de burgerbevolking (N=294, 40,2 procent), de andere drie 

kranten ontlopen elkaar niet veel. In alle kranten gaat het leeuwendeel van de uitspraken 

over de situatie van de Moslims. Dat geldt het sterkst voor NRC Handelsblad (76,9 procent), 

het minst voor de Volkskrant (63,3 procent). De rest van de aandacht wordt verdeeld over 

Servische en Kroatische burgers. De Volkskrant en Trouw hebben duidelijk meer oog voor 

het leed van Servische burgers dan NRC Handelsblad en De Telegraaf. Trouw besteedt 

nauwelijks aandacht aan Kroatische burgers, wat percentages betreft ontlopen de andere drie 

kranten elkaar op dit punt nauwelijks.  

    

Ruim de helft (455 van de 731, 62,2 procent) van de uitspraken over de situatie van de 

burgerbevolking bevat een plaatsaanduiding. Gaat het om het Moslim-deel van de 

burgerbevolking, dan wordt met name Srebrenica vaak vermeld. Verder worden Mostar, 

Goražde, Maglaj, Konjevic Polje en Oost-Bosnië als meer specifieke aanduidingen meerdere 

malen gebruikt. Dat Sarajevo in dit rijtje ontbreekt, impliceert niet dat de vier dagbladen ‘het 

lijden van Sarajevo’ negeren. Integendeel, het meeste nieuws over het lijden van de 

burgerbevolking heeft juist betrekking op de toestand in Sarajevo. Maar in die berichtgeving 

wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. ‘Het 

lijden van Sarajevo’ treft alle inwoners van Sarajevo: Moslims, Serven, Kroaten en leden 

van andere groepen. Gaan de berichten over de humanitaire situatie over Servische burgers, 

dan betreft het vooral de toestand in Belgrado en Pale (ook wel beschouwd als een voorstad 

van Sarajevo), berichten over de situatie van Kroatische burgers zijn afkomstig uit een groot 

aantal plaatsen.  
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7.3.4 Humanitaire interventie: wie verleent waar aan wie hulp 

In 722 uitspraken wordt expliciet duidelijk welke externe actor humanitaire hulp verleent. 

De VN (N=428, 59,2 procent) worden het meest genoemd, op ruime afstand gevolgd door de 

Verenigde Staten (N=154, 21,3 procent) die vooral in beeld komen door de 

voedseldroppings in het eerste kwartaal van 1993. Nederlandse actoren (N=58, 8,0 procent) 

worden af en toe genoemd als hulpverleners-metterdaad, onder meer in het kader van de 

nationale actie Dekens voor Bosnië, gehouden in december 1993. De meest genoemde 

persoon is de Franse generaal Morillon (N=29, 4,0 procent), uiteraard een uitvloeisel van 

zijn reis naar Srebrenica in maart 1993.  

 

Wordt in 722 uitspraken vermeld wie de humanitaire hulp daadwerkelijk verleent, in niet 

meer dan 410 uitspraken wordt duidelijk waar de hulp verleend wordt. De meest genoemde 

plaats is Srebrenica (N=131, 32 procent), gevolgd door Sarajevo (N=78, 19 procent), Mostar 

(N=58, 14,1 procent) en Oost-Bosnië (N=51, 12,4 procent). Oost-Bosnië wordt vrijwel 

zonder uitzondering in combinatie met voedseldroppings vermeld. Srebrenica wordt vermeld 

in combinatie met hulpkonvooien en met evacuatie van burgers, Sarajevo gaat samen met 

evacuatie van burgers en met het instellen van een luchtbrug en Mostar tenslotte met 

hulpkonvooien en een enkele keer met voedseldroppings.  

 

De berichtgeving is niet erg duidelijk over de vraag aan wie precies humanitaire hulp 

verleend wordt. In 386 uitspraken wordt een hulp ontvangende groep genoemd, in ruim 55 

procent daarvan wordt een specifieke bevolkingsgroep genoemd (N=204). Wordt een 

specifieke bevolkingsgroep genoemd, dan gaat het – sterker nog dan in de berichtgeving 

over de situatie van de burgerbevolking – om de Moslims (N=176, 82,2 procent). Servische 

(N=23, 10,8 procent) en Kroatische burgers (N=15, 7,0 procent) ontvangen slechts af en toe 

humanitaire hulp. Alles bij elkaar wordt in de berichtgeving over het thema ‘humanitaire 

interventie’ het beeld van de Moslims als hèt slachtoffer van de oorlog zonder meer 

bevestigd.  

7.3.5 Opvattingen van externe en interne actoren over humanitaire hulp 

Eén van de weinige aspecten van het conflict in voormalig Joegoslavië waarover de externe 

actoren het roerend eens zijn, is dat de internationale gemeenschap de burgerbevolking waar 

mogelijk humanitaire hulp moet verlenen. De berichtgeving bevat 474 uitspraken waarin 
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externe actoren een opvatting over humanitaire hulp ventileren: per saldo is de houding 

uiterst positief (+.72), de verschillen zijn het vermelden niet waard. ‘Interne actoren en 

humanitaire hulp’ geeft een heel ander beeld te zien. Allesoverheersend in dit verband zijn 

de berichten dat de strijdende partijen weinig tot niets nalaten om de hulpkonvooien van de 

VN tegen te werken. Over heel 1993 gerekend worden vooral de Serven verantwoordelijk 

gehouden voor deze tegenwerking (zie tabel 7.15).  

 
Tabel 7.15 De berichtgeving over obstructie van hulpkonvooien uitgesplitst naar daders en kwartaal  

 Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Serviërs 108 90,0 83 61,5 48 42,9 113 67,7 352 65,9 
Moslims 7 5,8 9 6,7 5 4,5 20 12,0 41 7,7 
Kroaten 5 4,2 43 31,9 59 52,7 34 20,4 141 26,4 
Totaal 120 100,0 135 100,0 112 100,0 167 100,0 534  
In * van totaal 22,5  25,3  21,0  21,3   100,0 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 

 

Opvallend is dat gedurende heel 1993 melding gemaakt wordt van tegenwerken en 

tegenhouden van hulpkonvooien, met een kleine toename in het laatste kwartaal. Wie zich 

het meest actief betoont op dit front is duidelijk: in bijna tweederde van alle meldingen zijn 

het de Serven die hulpkonvooien meer dan een strobreed in de weg leggen. Op ruime afstand 

volgen de Kroaten, dat Moslims hulpkonvooien tegenwerken wordt slechts af en toe gemeld. 

Het derde kwartaal geeft een wat afwijkend beeld te zien: in die maanden zijn het vooral de 

Kroaten die hulpkonvooien dwarszitten, op enige afstand gevolgd door de Serven. Tussen de 

vier dagbladen bestaan overigens op dit punt vrij grote verschillen. Die verschillen komen op 

twee manieren naar voren:  

• in de totale aandacht voor het tegenwerken van hulpkonvooien;  

• in de verhoudingen waarin de strijdende partijen verantwoordelijk gehouden worden voor deze 

tegenwerking (zie tabel 7.16).  
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Tabel 7.16 De berichtgeving over obstructie van hulpkonvooien uitgesplitst naar dagblad en  
    verantwoordelijke strijdende partij 

Verantwoordelijk 
gestelde interne 
actor 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Serven 132 74,6 119 61,0 57 58,2 44 68,8 352 65,9 
Kroaten 33 18,6 60 30,8 35 35,7 13 20,3 141 26,4 
Moslims 12 6,8 16 8,2 6 6,1 7 10,9 41 7,7 
Totaal 177 100,0 195 100,0 98 100,0 64 100,0 534  
In % van totaal 33,1  36,5  18,4  12,0   100,0 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 

 

NRC Handelsblad besteedt de meeste (N=195, 36,5 procent), De Telegraaf (N=64, 12 

procent) de minste aandacht aan de obstructie van hulpkonvooien door interne partijen. Over 

wie verantwoordelijk is voor het tegenwerken, schetsen de vier kranten een tamelijk 

uiteenlopend beeld. Weliswaar houden alle kranten vooral de Serven verantwoordelijk, maar 

de mate waarin varieert van iets meer dan 58 procent (Trouw) tot ruim boven de 74 procent 

(de Volkskrant). In Trouw (35,7 procent) en NRC Handelsblad (30,8 procent) wordt nog 

redelijk vaak geschreven dat Kroaten hulpkonvooien weigeren door te laten, in De Telegraaf 

(20,3 procent) en de Volkskrant (18,6) is dat aanzienlijk minder vaak het geval. De Moslims 

tenslotte worden in de berichtgeving van De Telegraaf (10,9 procent) het meest, in die van 

Trouw (6,1) het minst gezien als partij die hulpkonvooien tegenwerkt. Voorzover de 

berichten plaatsaanduidingen bevatten (N=285), gaat het vooral om Srebrenica, Tuzla, 

Goražde en Zepa (vier Moslim-enclaves in Oost-Bosnië) en Sarajevo. Stuk voor stuk 

plaatsen waar (Bosnische) Serven de hoofdverantwoordelijken zijn. Rond Mostar (tweede en 

derde kwartaal) en in mindere mate Travnik stuiten de hulpkonvooien op tegenwerking van 

Kroatische kant.  

  

7.3.6 Enkele conclusies 

• het Moslim-deel van de burgerbevolking is in de berichtgeving de groep die het meest te lijden 

heeft van de oorlog; vooral de ‘erbarmelijke levensomstandigheden’ in de Moslim-enclaves 

krijgen veel aandacht;  

• in de maanden januari, februari en maart besteden de dagbladen de meeste aandacht aan het 

thema ‘humanitaire interventie’; (het tegenwerken van) hulpkonvooien blijft het hele jaar door 

aandacht trekken;  

• rekening houdend met de totale omvang van de berichtgeving over het conflict in voormalig 

Joegoslavië, besteedt De Telegraaf relatief veel aandacht aan het thema humanitaire interventie; 
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vooral over het lijden van individuele burgers (Irma) wordt enkele keren uitvoerig bericht;. 

• de VN zijn de belangrijkste hulpverlener, het Moslim-deel van de burgerbevolking de 

belangrijkste ontvanger van humanitaire hulp;  

• de Serviërs worden gezien als de partij die zich het meest schuldig maakt aan obstructie van 

hulpkonvooien; het sterkst is dat in de Volkskrant het geval, het minst sterk in Trouw. 

 

7.4. De berichtgeving over volkenrechtelijke interventie  

 

Volkenrechtelijke interventie is de derde vorm van interventie die we in dit hoofdstuk 

behandelen. Het meest besproken en omstreden onderdeel daarvan is het (opheffen van) het 

wapenembargo. Verder gaat het in de berichtgeving over de economische sancties, het 

oprichten van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het instellen van een vliegverbod 

boven Bosnië (het met militaire middelen afdwingen van dat verbod is in de paragraaf over 

militaire interventie in kaart gebracht).  

De aandacht voor het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ blijft duidelijk achter bij die voor 

de andere vormen van interventie (zie tabel 7.17): de verschillende vormen van 

volkenrechtelijke interventie zijn gezamenlijk goed voor 2681 uitspraken waarin vervolgens 

2692 keer sprake is van ‘volkenrechtelijke interventie’.  

 

7.4.1 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per kwartaal 

‘Sancties’ is niet alleen de meest algemene uitdrukking die in dit verband gebruikt kan 

worden, het is ook de meest voorkomende uitdrukking (zie tabel 7.17).  
 
De aandacht voor ‘volkenrechtelijke interventie’ kent een duidelijke piek in het tweede 

kwartaal van 1993. Dat hangt samen met de zich moeizaam voortslepende 

vredesbesprekingen. Als het Vance/Owen-plan dreigt te stranden, besluit de Veiligheidsraad 

in april 1993 de economische sancties tegen Servië te verscherpen. En na de definitieve 

afwijzing van het Vance/Owen-plan, gaat binnen de internationale gemeenschap de discussie 

over opheffing van het wapenembargo een nieuwe ronde in.  

 

‘Sancties’ (42,4 procent) en ‘(opheffen) wapenembargo’ (31,6 procent) zijn samen goed voor 

bijna driekwart van de aandacht voor het thema ‘volkenrechtelijke interventie’. Het instellen 

van het Joegoslavië-tribunaal blijft daar met bijna vijftien procent ruim bij achter. De 
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aandacht voor dit issue is sterk geconcentreerd in het eerste kwartaal (212 van de 395 

uitspraken, 53,6,9 procent): in februari neemt de Veiligheidsraad een resolutie aan tot 

oprichting van het tribunaal.  

  

Uit tabel 7.17 valt verder op te maken dat het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ met 2692 

uitspraken (aanzienlijk) minder in het nieuws komt dan de andere vormen van interventie. 

De verdeling van aandacht over het jaar, vertoont het zelfde patroon als bij diplomatieke 

interventie, kort samen te vatten in ‘opgaan, blinken en verzinken’.   
 

Tabel 7.17 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per kwartaal 

 
 

Eerste 
kwartaal 

Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal 

Vierde 
kwartaal 

Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Sancties 214 32,2 516 43,1 193 43,6 219 56,4 1142 42,4 
Opheffen 
wapenembargo 

97 14,6 540 45,1 162 36,6 52 13,4 851 31,6 

Oorlogstribunaal 212 31,9 79 6,6 29 6,5 75 19,3 395 14,7 
Schenden 
mensenrechten 

64 9,6 26 2,2 47 10,6 39 10,1 176 6,5 

Instellen 
vliegverbod 

77 11,6 36 3,0 12 2,7 3 0,8 128 4,8 

Totaal 664 100,0 1197 100,0 443 100,0 388 100,0 2692  
In % van totaal 24,7  44,5  16,5  14,4   100,0 
           
Diplomatieke 
interventie 

20,5  46,7  24,7  8,1  9459  

Militaire 
interventie 

30,4  30,0  23,4  15,5  5781  

Humanitaire 
interventie 

40,7  16,4  18,5  24,4  4243  

* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 
 
 

7.4.2 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per dagblad 

Rekening houdend met de totale aandacht voor het conflict in voormalig Joegoslavië, heeft 

De Telegraaf weinig oog voor het thema ‘volkenrechtelijke interventie’: de krant is goed 

voor ruim vijftien procent van de uitspraken over ‘Joegoslavië’. Gaat het om 

‘volkenrechtelijke interventie’ dan neemt De Telegraaf daarvan iets meer dan elf procent 

voor haar rekening. Die aandacht wordt nog iets sterker dan in de andere kranten 

geconcentreerd op ‘sancties’ en ‘(opheffen) wapenembargo’: bijna achtenzeventig procent 

van de uitspraken over ‘volkenrechtelijke interventie’ in De Telegraaf komt op het conto van 

deze twee subthema’s, in de andere kranten is dat twee tot zes procent lager: de Volkskrant 

(71,7 procent), NRC Handelsblad (74,3 procent) en Trouw (75,3 procent).   
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Tabel 7.18 Aandacht voor volkenrechtelijke interventie per dagblad 

 de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N In %* N In %* N In %* N In %* N In %* 
Sancties 358 40,0 410 46,1 236 38,9 138 45,8 1142 42,4 
Opheffen 
wapenembargo 

283 31,7 251 28,2 221 36,4 96 31,9 851 31,6 

Oorlogstribunaal 151 16,9 120 13,5 85 14,0 39 13,0 395 14,7 
Mensenrechten 67 7,5 57 6,4 35 5,8 17 5,6 176 6,5 
Vliegverbod 35 3,9 52 5,8 30 4,9 11 3,7 128 4,8 
Totaal 894 100,0 890 100,0 607 100,0 301 100,0 2692  
In % van totaal 33,2  33,1  22,5  11,2   100,0 

* in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 

    

7.4.3 De opvattingen van externe actoren over volkenrechtelijke interventie 

Net als bij ‘humanitaire interventie’ valt bij sommige subthema’s van ‘volkenrechtelijke 

interventie’ consensus binnen de internationale gemeenschap te constateren. Het invoeren 

van een vliegverbod boven Bosnië en het instellen van het Joegoslavië-tribunaal worden in 

de berichtgeving gepresenteerd als maatregelen die volgens alle genoemde externe actoren 

noodzakelijk zijn. Hetzelfde kan vastgesteld worden als gaat om uitspraken over ‘handhaven 

van mensenrechten’. Dat laatste ligt zo voor de hand dat het bijna betekenisloos wordt. De 

eensgezindheid binnen de internationale gemeenschap en de geringe aandacht voor deze 

subthema’s in de berichtgeving, staan ongetwijfeld niet los van elkaar. Hoewel daar meteen 

bij aangetekend moet worden dat binnen de internationale gemeenschap ook ten aanzien van 

‘sancties’ tot op grote hoogte overeenstemming bestaat. En over dat subthema bevat de 

berichtgeving aanzienlijk meer uitspraken van externe actoren. Met andere woorden: 

‘overeenstemming-conflict’ is niet de enige factor die hier een rol speelt. Dat de 

berichtgeving zoveel meer uitspraken van externe actoren over ‘sancties’ bevat dan over 

‘vliegverbod’, ‘tribunaal’ en ‘mensenrechten’, is vermoedelijk terug te voeren op het feit dat 

‘(verscherpen van) sancties’ in het diplomatieke overleg veel vaker als drukmiddel 

gefungeerd heeft dan ‘vliegverbod’ etc.  

 

Geeft ‘sancties’ binnen de internationale gemeenschap nauwelijks verschillen van opvatting 

te zien – alleen Duitsland is in de berichtgeving per saldo tegen (verscherpen van) de 

sancties –, ‘opheffen van het wapenembargo’ is in de berichtgeving een stevig twistpunt (zie 

tabel 7.20).  
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Tabel 7.20 De opvattingen van externe actoren over de twee meest bediscussieerde vormen van 
    volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N M* N M* N M* 
Verenigde Staten 58 .76 170 .70 228 .71 
Europese Unie 94 .37 86 -.56 180 -.08 
VN/Veiligheidsraad 99 .71 44 -.09 143 .46 
Groot-Brittannië 24 .98 51 -.50 75 -.03 
Rusland 58 .23 16 -.47 74 .08 
Frankrijk 32 .19 33 -.42 65 -.12 
Duitsland 31 -.37 21 .98 52 .17 
Int. gemeenschap 21 .88 10 -.05 31 .58 
Overige Europa 17 .74 5 1.00 22 .80 
Bemiddelaars 9 .72 10 -.85 19 -.11 
Overige EU-landen 5 .80 8 -.38 13 .08 
NAVO 2 1.00 1 -1.00 3 .33 
Totaal 450 .60 455 .07 905 .28 

* de opvatting van de externe actor over het betreffende thema 

 

Wat ‘opheffen van het wapenembargo’ betreft, is de scheidslijn duidelijk en de kloof diep. 

De Verenigde Staten (N=170, +.70) toont zich veelvuldig en vurig voorstander van 

opheffing van het embargo, Europa (EU, Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk: N=186, -

.51) toont zich even veelvuldig en iets minder vurig tegenstander. De kloof tussen beide 

kampen is groot: 1.21 bij een maximaal mogelijk verschil van 2.0. Duitsland neemt 

overigens – net als bij ‘sancties’ – een van ‘Europa’ afwijkend standpunt in: in de 

berichtgeving is het een groot voorstander van opheffing van het embargo (N=21, +.98).  

 

Opheffing van het wapenembargo zou vooral gunstig zijn voor de Moslims, het zou hen in 

staat te stellen het zwaardere wapentuig aan te schaffen waarover Serven en Kroaten al vanaf 

het begin van de oorlog de beschikking hebben. Het moeizame verloop van de vredes-

besprekingen en het steeds verder verslechteren van de situatie voor de burgerbevolking, 

doet de VN-rapporteur voor de mensenrechten in voormalig Joegoslavië, de Poolse ex-

premier Tadeus Mazowiecki, begin maart 1993 verzuchten ‘Desnoods maar wapenembargo 

tegen Bosnië opheffen’ (De Volkskrant, 6 maart 1993). De gevolgen van opheffing (oplaaien 

van de oorlog, veiligheid VN-personeel ernstig in gevaar) komen in de berichtgeving in 45 

uitspraken aan de orde. De discussie over het wapenembargo woedt vooral in het tweede 

kwartaal van 1993, daarna zakt de aandacht voor dit thema snel weg (zie tabel 7.17). Wat 

overigens allerminst wil zeggen dat de woordenstrijd beslecht en de situatie veranderd is: 

Mazowiecki’s verzuchting kan eind 1993 zonder meer herhaald worden.   
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7.4.4 De opvattingen van interne actoren over sancties en wapenembargo  

Voor de strijdende partijen is het wapenembargo van groot belang voor hun oorlogsvoering. 

Vooral de Moslims ondervinden, zoals gezegd, de gevolgen van het embargo. Serven en 

Kroaten beschikken over een ruime hoeveelheid wapentuig, waaronder ook zware wapens, 

voor een groot deel afkomstig uit de voorraden van het vroegere Joegoslavische leger. De 

Moslims zijn aanzienlijk minder zwaar bewapend dan de Serven en de Kroaten. Dat met 

name de Moslims herhaaldelijk pleiten voor opheffing van het embargo is dus niet 

verrassend te noemen (zie tabel 7.21).  

 
Tabel 7.21 Opvattingen van interne actoren over volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N O* N O* N O* 
Serven 107 -.75 9 .78 116 -.63 
Moslims 15 .03 77 .77 92 .65 
Kroaten 12 -.50   12 -.50 
Totaal 134 -.64 86 .77 220 -.09 

* de opvatting van de interne actor over het betreffende thema 

 

De economie heeft in grote delen van voormalig Joegoslavië zwaar te lijden onder de 

oorlogsomstandigheden. Dat geldt niet alleen voor Kroatië en Bosnië, de streken waar de 

oorlog de afgelopen jaren daadwerkelijk gevoerd is. Het geldt evenzeer voor Servië, waar de 

economie in de loop van 1993 steeds dieper in het slop raakt mede als gevolg van de 

economische sancties.Toont Bosnië zich bitter als de Veiligheidsraad besluit het 

wapenembargo te handhaven (Trouw, 1 juli 1993), Servië pleit voortdurend voor 

verlichten/opheffen van de economische sancties. Binnenlandse onrust brengt Milošević 

ertoe om zich persoonlijk intensief met dit dossier te bemoeien weet NRC Handelsblad eind 

1993 te melden (‘Sancties treffen Serven, niet Milošević’, NRC Handelsblad, 20 november 

1993). Tot opheffen of verlichten van de sancties leidt die bemoeienis overigens niet.  

7.4.5 De opvattingen van Nederlandse actoren over sancties en wapenembargo  

De berichtgeving bevat 75 uitspraken van Nederlandse actoren over het wapenembargo. De 

opvattingen lopen nogal uiteen, zelfs de regering spreekt – althans gerekend over heel 1993 

en uitgaande van de weergave van de standpunten zoals aangetroffen in de vier dagbladen – 

niet met een mond. Minister Kooijmans (Buitenlandse Zaken) is tegen (-.37), minister Pronk 

(Ontwikkelingssamenwerking) is voor (+.75), minister-president Lubbers neigt eveneens 

naar dat standpunt (+.22). Per saldo is het regeringsstandpunt overigens licht afwijzend (-
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.13), een gevolg van het feit dat de afwijzende houding van Kooijmans (aanzienlijk) vaker in 

het nieuws komt dan de welwillende houding van Lubbers en het pleidooi voor opheffing 

van Pronk. 

Wat politieke partijen betreft is het aantal uitlatingen even beperkt als de verdeeldheid groot: 

‘CDA: Wapenembargo tegen Bosnië opheffen’ (De Telegraaf, 24 juli 1993) laat niets te 

raden over, PvdA is licht positief over opheffing (+.33), de VVD is sterk tegen (-.83). Met 

nogmaals de kanttekening dat het aantal uitspraken zeer gering is.  

 

7.4.6 De opvattingen van dagbladen over sancties en wapenembargo 

Naast het weergeven van de opvattingen van onder meer Nederlandse actoren, verkondigen 

dagbladen zelf ook opvattingen over het thema ‘volkenrechtelijke interventie’. Ook hier 

geldt dat het aantal uitspraken gering is (zie tabel 7.22).  

 
Tabel 7.22 Evaluatieve uitspraken in de dagbladen over volkenrechtelijke interventie 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N O* N O* N O* 
de Volkskrant 16 -.47 23 .33 39 .00 
NRC Handelsblad 29 -.45 23 -.13 52 -.31 
Trouw 16 -.75 5 -.10 21 -.60 
De Telegraaf 11 -.41 5 .60 16 -.09 
Totaal 72 -.51 56 .13 128 -.23 

* de mening van de dagbladen over het betreffende thema 
 
 

De sancties worden behoorlijk negatief beoordeeld: in alle kranten is dat het geval, het 

sterkst in Trouw, het minst sterk in De Telegraaf. Op het eerste gezicht wellicht verrassend, 

bij nader inzien blijkt dat voort te komen uit stevige twijfel over de effectiviteit van het 

middel. De sancties, zo wordt in alle kranten betoogd, treffen vooral de burgerbevolking 

zwaar en die verkeert niet of nauwelijks in de positie om de  

politici te dwingen vrede te sluiten. 

  

Minder eenduidig zijn de evaluerende uitspraken over opheffing van het wapenembargo. In 

de Volkskrant (N=23, +.33) en De Telegraaf (N=5, +.60) hebben voorstanders de overhand, 

in NRC Handelsblad (N=23, -.13) en Trouw (N=5, -.10) tegenstanders. Beperken we ons tot 

de evaluerende uitspraken die op naam van de krant zelf geschreven kunnen worden 

(opiniepagina’s blijven dus buiten beschouwing), dan verandert er weinig aan dat beeld (zie 

tabel 7. 23). De sancties krijgen een nog iets negatiever onthaal, over opheffing van het 
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wapenembargo laten alleen de Volkskrant (voorstander) en NRC Handelsblad (tegenstander) 

zich uit.  

 
Tabel 7.23 Evaluatieve uitspraken door de dagbladen zelf in alle artikelen 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N M* N M* N M* 
De Volkskrant 5 -.60 13 .27 18 .03 
NRC Handelsblad 17 -.32 5 -.60 22 -.39 
Trouw 12 -.83   12 -.83 
De Telegraaf 6 -.58   6 -.58 
Totaal 40 -.55 18 .03 58 -.37 

* de opvatting van de dagbladen over het betreffende thema 

 

Ook als we ons beperken tot de opvattingen zoals verkondigd in (hoofd)redactionele 

commentaren, blijft het beeld grotendeels ongewijzigd: de dagbladen zien geen (enkel) heil 

in de sancties, de Volkskrant blijft voor, NRC Handelsblad tegen opheffing van het 

wapenembargo (zie tabel 7.24).   
 
 
Tabel 7.24 Evaluatieve uitspraken van dagbladen in hoofdredactionele commentaren en analyses 

 Sancties Opheffen 
wapenembargo 

Totaal 

 N M* N M* N M* 
De Volkskrant 1 -1.00 7 .43 8 .25 
NRC Handelsblad 12 -.54 3 -1.00 15 -.63 
Trouw 1 -1.00   1 -1.00 
De Telegraaf 4 -.88   4 -.88 
Totaal 18 -.67 10 .00 28 -.43 

* de opvatting van de dagbladen over het betreffende thema 
 
 

7.4.7 De berichtgeving over het Joegoslavië-tribunaal  

Eind februari 1993 besluit de Veiligheidsraad tot oprichting van een tribunaal ter berechting 

van oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië: ‘V-raad gaat oorlogstribunaal instellen’, 

kopt de Volkskrant, 23 februari 1993. Alle externe actoren die in de berichtgeving aan het 

woord komen, spreken zich uit vóór een dergelijk tribunaal. In totaal bevat de berichtgeving 

132 uitspraken van externe actoren, 83 daarvan kunnen op naam van de Veiligheidsraad 

geschreven worden. De steun voor het tribunaal is derhalve groot te noemen. De weinige 

keren dat twijfels en bedenkingen uitgesproken worden, betreffen die niet zo zeer de 

oprichting van het tribunaal op zich als wel de mogelijkheden om van oorlogsmisdaden 

beschuldigde personen ooit daadwerkelijk te vervolgen en/of de bewijsvoering rond te 

krijgen.  



 

 

192 

 

De interne actoren laten zich in de berichtgeving wisselend uit over de oprichting van het 

tribunaal. De Serven zijn uitgesproken negatief (-.80), de Kroaten neutraal (.00), de Moslims 

voor (+.60). In totaal gaat het overigens om een beperkt aantal uitspraken, 34 om precies te 

zijn. Verder bevat de berichtgeving nog 22 uitspraken van Nederlandse actoren over het 

tribunaal: de regering, minister Kooijmans (Buitenlandse Zaken) alsmede het ministerie van 

Buitenlandse Zaken zijn eensgezind positief over de oprichting van het tribunaal. De 

dagbladen zelf laten zich op dit punt minder positief uit. In De Telegraaf zijn geen 

evaluerende uitspraken van de krant zelf terug te vinden, NRC Handelsblad (N=3, -.33) en 

de Volkskrant (N=11, -.18) zijn niet bepaald enthousiast, Trouw (N=11, +.05) geeft het 

tribunaal het voordeel van de twijfel.  

 

7.4.8 Enkele conclusies 

• de aandacht voor het thema ‘volkenrechtelijke interventie’ (lees: sancties en (opheffing) 

wapenembargo) kent een duidelijke piek in het tweede kwartaal en loopt daarna snel terug;  

• de Volkskrant besteedt de meeste aandacht aan ‘volkenrechtelijke interventie’, De Telegraaf 

heeft verhoudingsgewijs weinig aandacht voor het thema;  

• over (opheffing van) het wapenembargo zijn de Verenigde Staten enerzijds en Europa (EU, 

Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland) anderzijds het stevig met elkaar oneens; de Verenigde 

Staten is voor, Europa tegen uit vrees voor oplaaien van de oorlog en vanwege de 

veiligheidsrisico’s voor VN-blauwhelmen; Duitslands positie is opmerkelijk, het land is 

voorstander van opheffing van het embargo; 

• de Moslims pleiten herhaaldelijk voor opheffing van het embargo, Servië komt vooral als fel 

tegenstander van de sancties in de publiciteit;  

• de kranten zelf zijn unaniem negatief over de sancties en verdeeld over opheffing van het 

embargo: de Volkskrant is voor, NRC Handelsblad tegen.  
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8 Nederland en het conflict in voormalig Joegoslavië: de berichtgeving in augustus  

   1992 

 

8.1 Inleiding 

 

In januari 1993 is de oorlog in Bosnië al negen maanden gaande en heeft het conflict 

maatschappelijk en politiek in Nederland al de nodige aandacht gekregen. Met name in de 

zomer van 1992 lopen de gemoederen hoog op, met als voorlopige climax de maand 

augustus. Drie thema’s beheersen in die periode de maatschappelijke en politieke discussie: 

• ontdekking van gevangenkampen in Bosnië alsmede stroom berichten over ernstige schendingen 

van mensenrechten;  

• toelating en opvang van vluchtelingen uit Bosnië; 

• mogelijkheid van een militaire interventie om de oorlog te beëindigen.  

 

Zomer 1992 verschijnen de eerste berichten over (concentratie)kampen waarin de Serven 

een onbekend aantal Moslim-mannen gevangen houden. De foto van uitgemergelde mannen 

achter prikkeldraad staat in vrijwel elke krant. In dezelfde tijd groeit de vluchtelingenstroom 

richting West-Europa aan tot ongekende omvang. Veel Nederlanders bieden aan om 

vluchtelingen (tijdelijk) op te nemen. ‘Ruim vierduizend gastgezinnen willen Joegoslaven 

opvangen’ is de kop boven een van de vele berichten in de media over deze spontaan op 

gang gekomen hulpactie (de Volkskrant, 18 augustus 1992). De Tweede Kamer onderbreekt 

het zomerreces voor spoedoverleg met de regering en dringt sterk aan op een ruimer 

toelatingsbeleid voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. De regering stemt hier mee 

in.  

 

De beelden en berichten van en over de vluchtelingenstroom en de Servische kampen, geven 

voedsel aan de roep om ingrijpen. Uit publieke opinie onderzoeken blijkt dat een ruime 

meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van een militaire interventie, ook 

als daar slachtoffers bij zouden vallen. Enkele Nederlandse politici spreken zich tegen deze 

achtergrond uit voor krachtig ingrijpen, de regering stelt zich aanzienlijk terughoudender op.  

 

In de berichtgeving over het conflict in en om Bosnië wordt gedurende 1993 van tijd tot tijd 

teruggegrepen op de gebeurtenissen in met name augustus 1992. Bij het beschrijven en 
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analyseren van de berichtgeving over de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict in en om 

Bosnië, zullen we om die reden ook een schets geven van de berichtgeving gedurende de 

maand augustus 1992. De meeste aandacht gaat uit naar het debat over militaire interventie.  

In de beschrijving en analyse van de berichtgeving in 1993 over de Nederlandse 

betrokkenheid bij het conflict in en om Bosnië, komt naast deze thema’s ook de kwestie aan 

de orde welke militairen Nederland in VN-verband kan uitzenden naar voormalig 

Joegoslavië. Dienstplichtigen kunnen slechts op basis van volledige vrijwilligheid worden 

uitgezonden waarbij ze de vrijheid hebben tot op het laatste moment op eerder gedane 

toezeggingen terug te komen. Onder andere premier Lubbers vindt dat het tijd wordt om die 

regel te veranderen en stelt voor om, naar Frans voorbeeld, dienstplichtigen vooraf te laten 

kiezen en ze vervolgens aan die keuze te houden. Andere politici zijn geheel tegen 

vrijwilligheid en vinden dat dienstplichtigen zonder meer uitgezonden moeten kunnen 

worden. 

 

Nederlandse issues heeft in dit kader betrekking op thema’s die specifiek Nederlandse 

betrokkenheid weergeven, zoals ‘deelname Nederland’, ‘opvang vluchtelingen’ en ‘inzet 

dienstplichtigen’. In de paragraaf over Nederlandse deelname aan enigerlei VN-macht, 

besteden we ook aandacht aan de standpunten van Nederlandse actoren inzake ‘militaire 

interventie’.  
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  8.2 Nederlandse issues in de berichtgeving over voormalig Joegoslavië in 1993 

 Binnen het geheel van de berichtgeving over Joegoslavië nemen ‘Nederlandse issues’ in 

1993 een bescheiden plaats in: 4,7 procent van de in totaal bijna zestigduizend uitspraken 

valt onder ‘Nederlandse issues’. Dat komt neer op in totaal 1219 uitspraken. De meest 

voorkomende thema’s zijn, ‘deelname Nederland’, ‘inzet van dienstplichtigen’, ‘inzet van 

luchtmobiele brigade’, ‘inzet van F-16’s’, ‘opvang van vluchtelingen’, ‘inzet van 

grondtroepen’ en  ‘aanvaardbaar risico’ (zie tabel 8.1). Het eerste en laatste subthema 

uitgezonderd, gaat het steeds om concrete maatregelen, c.q. vormen van militaire interventie. 

‘Nederlandse deelname’ betreft de algemene vraag of Nederland politieke 

verantwoordelijkheid neemt voor enigerlei vorm van militaire interventie in Bosnië. 

‘Aanvaardbaar risico’ betreft de vraag wat daarbij de risico’s voor Nederlandse militairen 

zijn en welke risico’s Nederland politiek voor haar rekening wil nemen.  

 

Afgezien van ‘opvang vluchtelingen’ gaat het bij Nederlandse issues telkens om hetzelfde 

kernpunt, namelijk of en zo ja in welke vorm en onder welke voorwaarden Nederland een 

bijdrage zal leveren aan een VN-troepenmacht in Bosnië. Van de in totaal 1040 uitspraken 

uitspraken in tabel 8.1, hebben er 950 betrekking op (aspecten) van deze kernvraag. De 

meeste aandacht voor Nederlandse issues zien we in het eerste kwartaal van 1993. Dat is 

voor een groot deel terug te voeren op de discussie die dan gevoerd wordt over de vraag of 

dienstplichtige militairen al dan niet op basis van vrijwilligheid uitgezonden moeten kunnen 

worden naar een oorlogsgebied als Bosnië. In het tweede en derde kwartaal neemt de 

aandacht voor Nederlandse issues sterk af, in het laatste kwartaal stijgt die weer behoorlijk. 

Aanleiding vormt het besluit van de Nederlandse regering om de luchtmobiele brigade 

beschikbaar te stellen voor de bescherming van zes safe areas in Oost-Bosnië. ‘Kans op 

inzet in Bosnië van onze brigade’ (De Telegraaf, 6 december 1993). 

 
Tabel 8.1 Aandacht voor Nederlandse issues, uitgesplitst naar thema en kwartaal 

periode kwartaal 1 Kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Totaal 
Thema N in %* N In %* N in %* N in %* N in %* 
Deelname Nederland 114 24,1 36 19,8 24 21,1 66 24,4 240 23,1 
Uitzenden dienstplichtigen 209 44,2 10 5,5 12 10,5 7 2,6 238 22,9 
Inzet luchtmobiele brigade 5 1,1 17 9,3 14 12,3 143 52,8 179 17,2 
Inzet F-16’s 13 2,7 100 54,9 27 23,7 18 6,6 158 15,2 
Opvang vluchtelingen 30 6,3 8 4,4 26 22,8 26 9,6 90 8,7 
Inzet grondtroepen 63 13,3 10 5,5 11 9,6   84 8,1 
Aanvaardbaar risico 39 8,2 1 0,5   11 4,1 51 4,9 
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Totaal 473 100,0 182 100,0 114 100,0 271 100,0 1040 100,0 
* in percentages van totaal aantal uitspraken per kwartaal 

 
In het tweede kwartaal gaat het om het afdwingen van het vliegverbod boven Bosnië. In dit 

kader komt dat neer op de inzet van F-16’s ten behoeve van de controle op dat verbod. De 

media-aandacht gaat deels uit naar de politieke besluitvorming op dit punt, deels naar 

verhalen over de werk- en leefomstandigheden van ‘onze jongens’ boven Bosnië.  

 8.2.1 De aandacht voor Nederlandse issues per dagblad in 1993 

Ieder dagblad maakt andere keuzes waar het gaat om de berichtgeving. Ook op het punt van 

aandacht voor Nederlandse issues is dat te bespeuren (zie tabel 8.2). Het meest opvallende in 

de tabel is de hoeveelheid aandacht die De Telegraaf besteedt aan Nederlandse issues: even 

veel als NRC Handelsblad en nagenoeg evenveel als Trouw en de Volkskrant. Gegeven het 

feit dat de omvang van de totale berichtgeving over het conflict in en om Bosnië van De 

Telegraaf (sterk) achterblijft bij die in de overige onderzochte dagbladen, kiest De Telegraaf 

verhoudingsgewijs vaak voor de ‘Nederlandse’ invalshoek: van de totale berichtgeving over 

de oorlog in Bosnië komt 15,6 procent voor rekening van De Telegraaf, van de 

berichtgeving over  Nederlandse issues bijna een kwart (24,2 procent). Voor NRC 

Handelsblad geldt het omgekeerde: goed voor 30,5 procent van de totale berichtgeving over 

Bosnië en voor eveneens 24,2 procent van de berichtgeving over Nederlandse issues.  

 
Tabel 8.2 Aandacht voor Nederlandse issues, uitgesplitst naar dagblad 

dagblad 
thema 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf totaal 

 N in %* N in %* N in %* N in %* N in %* 
Deelname Nederland 80 28,7 55 21,8 47 18,3 58 23,0 240 23,1 
Uitzenden dienstplichtigen 76 27,2 43 17,1  76 29,6 43 17,1 238 22,9 
Inzet luchtmobiele brigade 27 9,7 71 28,2 38 14,8 43 17,1 179 17,2 
F-16-inzet 48 17,2 40 15,9 29 11,3 41 16,3 158 15,2 
Opvang vluchtelingen 14 5,0 17 6,7 16 6,2 43 17,1 90 8,7 
Grondtroepen 28 10,0 20 7,9 20 7,8 16 6,3 84 8,1 
Aanvaardbaar risico 6 2,2 6 2,4 31 12,1 8 3,2 51 4,9 
Totaal 
in % ** 

279 
26,8 

100,0 252 
24,2 

100,0 257 
24,7 

100,0 252 
24,2 

100,0 1040  
100,0 

*  in percentages van totaal aantal uitspraken per dagblad 
** in percentages van totaal aantal uitspraken over dagbladen als geheel 

 

De vraag of Nederland moet deelnemen is voor de Volkskrant en De Telegraaf het 

belangrijkste thema. NRC Handelsblad en Trouw hebben meer oog voor het inzetten van de 

luchtmobiele brigade respectievelijk de vragen rond het uitzenden van dienstplichtigen. Van 
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een discussie over wat een aanvaardbaar risico genoemd kan worden, is in de dagbladen niet 

veel terug te vinden: alleen Trouw besteedt er noemenswaardige aandacht aan. De opvang 

van vluchtelingen uit Bosnië krijgt absoluut en relatief de meeste aandacht in  De 

Telegraaf. In  augustus 1993 besteedt deze krant ruim aandacht aan de dramatische 

leefomstandigheden in Sarajevo, in combinatie met de evacuatie van inwoners en het 

overbrengen van met name ernstig gewonde kinderen naar ziekenhuizen in onder andere 

Nederland.  

  

  8.3 Nederland en het conflict in voormalig Joegoslavië: een korte voorgeschiedenis 

 

De deelname van Nederland aan een VN-vredesmissie in Bosnië is het belangrijkste thema 

in 1993. Op de achtergrond speelt daarbij voortdurend de vraag naar de aard van de missie, 

kort samen te vatten in de vraag of sprake moet zijn van handhaven dan wel afdwingen van 

de vrede met militaire middelen. Het is in 1993 bepaald geen nieuwe dilemma in het 

Bosnische conflict. Eind 1991 wordt al de vraag opgeworpen of de situatie in voormalig 

Joegoslavië niet om de inzet van militaire middelen vraagt. ‘Joegoslavische oorlog 

schreeuwt om actie van Europese burgers’ en ‘Europese vredesactie is wat Joegoslavië nodig 

heeft’ zetten de Volkskrant respectievelijk NRC Handelsblad boven een vrijwel identiek 

artikel dat beide dagbladen 31 december 1991 publiceren. Redacteuren van zowel de 

Volkskrant als NRC Handelsblad roepen op tot een burgerbeweging tegen de oorlog in 

Joegoslavië. Een beweging zoals die in de jaren tachtig ook tegen de kernwapens ontstaan is. 

In beide artikelen wordt de vraag gesteld wat de oorlog in voormalig Joegoslavië 

onderscheidt van het Vietnam-conflict. Om publieke verontwaardiging op te roepen, zo is de 

redenering, moeten burgers zich kunnen identificeren met de slachtoffers van een oorlog. In 

het Vietnam-conflict werd aan die noodzakelijke voorwaarde (ruimschoots) voldaan, de 

oorlog in voormalig Joegoslavië laat (nog) geen duidelijk beeld zien van de bad guy en de 

good guys, van wie agressor en wie slachtoffer is. Op het moment van publicatie is in 

Bosnië-Herzegovina de situatie weliswaar gespannen, maar van een gewapend conflict is 

nog geen sprake. De aandacht van de internationale gemeenschap gaat op dat moment uit 

naar de situatie in Kroatië.  

 

De Veiligheidsraad van de VN neemt 21 februari 1992 resolutie 743 aan. Daarmee is 
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UNPROFOR, de VN-vredesmacht voor Kroatië formeel werkelijkheid. Het mandaat voor 

UNPROFOR wordt 8 juni 1992 door het aannemen van resolutie 758 uitgebreid tot Bosnië-

Herzegovina. In dat deel van voormalig Joegoslavië is inmiddels ook een gewapend conflict 

uitgebroken nadat Bosnië-Herzegovina zich in april 1992 onafhankelijk verklaart en door de 

internationale gemeenschap als onafhankelijke staat wordt erkend.  

  

Een week na aanvaarding van resolutie 743 door de Veiligheidsraad, maakt de Nederlandse 

regering officieel bekend in principe bereid te zijn tot een bijdrage aan de VN-vredesoperatie 

in voormalig Joegoslavië. Het formele verzoek van de VN volgt op 7 maart 1992. De vaste 

kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie voeren 12 maart 1992 overleg met 

de beide ministers over de Nederlandse bijdrage aan UNPROFOR. Het voornaamste motief 

voor de Nederlandse deelname aan UNPROFOR ligt in de wil een bijdrage te leveren aan 

een vreedzame oplossing van het conflict. In de loop van 1992, na het uitbreken van de 

oorlog in Bosnië-Herzegovina in april 1992, gaan ook andere motieven een rol spelen. 

Voorkomen van schendingen van mensenrechten, humanitaire hulpverlening voor de 

burgerbevolking mogelijk (blijven) maken en het implementeren van een vredesakkoord 

worden steeds vaker genoemd. Verder speelt ook het belang van de veiligheid in Europa 

steeds nadrukkelijker een rol in de politieke en publieke discussie.  

Tegen deze achtergrond hebben we de analyse van de berichtgeving rond ‘militaire 

interventie’ en de bijdrage die Nederland daaraan zou kunnen/moeten leveren, enigszins 

uitgebreid in de tijd. Augustus 1992 hebben we ook in de inhoudsanalyse betrokken alsmede 

de eerste twee maanden van 1994. Augustus 1992 vanwege de reeds genoemde redenen, de 

maanden januari en februari 1994 vanwege het feit dat eind februari 1994 Nederlandse 

militairen daadwerkelijk vertrekken naar Oost-Bosnië, meer in het bijzonder naar Srebrenica 

terwijl de oorlog in Bosnië-Herzegovina nog volop woedt.  

 

8.4 De berichtgeving over het conflict in voormalig Joegoslavië in augustus 1992 

 

In augustus 1992 wordt de wereld opgeschrikt door de beelden van uitgemergelde 

gevangenen achter prikkeldraad in het Omarska kamp in Bosnië. De aanhoudende gevechten 

in Bosnië krijgen door deze beelden een extra dimensie. Het conflict is niet langer ‘slechts’ 

een burgeroorlog die wordt uitgevochten, het is een grootschalige oorlog tussen 

verschillende volkeren, die vraagt om een antwoord van de internationale gemeenschap. Een 
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analyse waarbij alleen de koppen en leads van de gepubliceerde artikelen zijn gecodeerd, 

geeft een beeld van de berichtgeving in deze fase van de strijd.  
 
Tabel 8.3 Aantal artikelen en uitspraken over het conflict in voormalig Joegoslavië, uitgesplitst naar dagblad 

Dagblad aantal artikelen aantal uitspraken 
 N in% N in% 
De Volkskrant 181  31,3  950  35,1 
NRC Handelsblad 200  34,5  860  31,8 
Trouw 105  18,1  461  17,0 
De Telegraaf  93  16,1  436  16,1 
Totaal 579 100,0 2707 100,0 

* in percentages van totaal aantal artikelen/uitspraken. 

 

In totaal publiceren de vier dagbladen in augustus 1992 579 artikelen over het conflict in 

voormalig Joegoslavië (ter vergelijking: in 1993 gemiddeld 277 per maand). Koppen en 

leads bevatten in totaal 2707 uitspraken. NRC Handelsblad bevat de meeste artikelen, de 

koppen en leads in de Volkskrant genereren de meeste uitspraken. Dat duidt op een wat meer 

uitgebreide beschrijving van het nieuws in de koppen en leads van deze krant.  

 

8.4.1 Het gebruik van sleutelwoorden in de berichtgeving in augustus 1992 

De vraag wie de hoofdschuldige is in dit gewapende conflict, komt bij de eerste berichten over 

de gevangenkampen in de media meteen aan de orde. Als iedereen schuldig is aan de 

aanhoudende schendingen van mensenrechten, dan werkt dat verdovend stelt NRC Handelsblad 

in een (hoofd)redactioneel commentaar. ‘De menselijke natuur heeft een sterke neiging om met 

de 'underdog' te sympathiseren, maar wat als iedereen slachtoffer en dader is?’ (Kampen, NRC 

Handelsblad, 4 augustus 1992). Het hier opgeroepen wat diffuse beeld rond de schuldvraag 

verandert snel. Uit de berichtgeving komt duidelijk naar voren dat met name de 

(Bosnische)Serven wreedheden begaan en mensenrechten schenden (zie tabel 8.4).  

 
Tabel 8.4 Sleutelwoorden gekoppeld aan interne strijdende partijen, uitgesplitst naar dagblad 

interne actor Serven Moslims Kroaten Alle partijen Totaal ** 
Dagblad N in % N in % N in % N in % N In % 
de Volkskrant 43 81,1   8 15,1 2 3,8 53 37,1 
NRC Handelsblad 44 80,0 5 9,1 4 7,3 2 3,6 55 38,5 
Trouw 9 56,3 1 6,3 1 6,3 5 31,3 16 11,2 
De Telegraaf 17 89,5   2 10,5   19 13,3 
Totaal 113 79,5 6 4,2 15 10,5 9 6,3 143 100,0 

*  in percentages van totaal aantal sleutelwoorden toegeschreven aan een interne actor in betreffende  
   dagblad 
** in percentages van totaal aantal sleutelwoorden in berichtgeving (N=143) 
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 Alle kranten samen genomen wordt bijna 80 procent van de vermeende misdaden en 

schendingen van mensenrechten toegeschreven aan de (Bosnische) Serven. De Kroaten worden 

in iets meer dan 10 procent van de gevallen genoemd als schuldige partij, de Moslims worden 

verantwoordelijk gehouden voor 4,2 procent van de gerapporteerde gevallen.  

 

 Trouw valt om twee redenen op: vanwege het geringe aantal uitspraken waarin strijdende 

partijen verantwoordelijk gehouden worden voor gruwelijkheden die zouden zijn gepleegd en 

meer nog vanwege de genuanceerdheid waarmee geschreven wordt over de schuldvraag. 

Houden de andere dagbladen in tachtig tot negentig procent van de gevallen de (Bosnische) 

Serven verantwoordelijk, in Trouw ligt dat percentage aanzienlijk lager. Verder worden in deze 

krant wreedheden en schendingen van mensenrechten verhoudingsgewijs veel vaker dan in de 

overige dagbladen toegeschreven aan ‘alle partijen’. Een treffend voorbeeld van een dergelijke 

benadering is te vinden in een artikel van Nicole Lucas, met de kop ‘Ook de Moslims hebben 

hun onschuld verloren’. Zij citeert daarin de leider van de vredesmissie naar Bosnië, 

MacKenzie als volgt:  

‘Wat de Serven drie maanden geleden deden, was volstrekt onacceptabel; de stad  

werd gebombardeerd, burgers waren doelwit. Nu is de situatie complexer. Wat we  

zien, is dat het in het belang van het Bosnische presidium is om de zaak gaande te  

houden en de Serven ertoe te brengen wraak te nemen om zo de internationale  

gemeenschap ervan te overtuigen dat interventie een goed idee is.’ (Nicole Lucas, 

Trouw, 18 augustus 1992) 

 

 De cultureel antropoloog Gremaux betoogt in de Volkskrant dat de berichtgeving over de 

oorlog in Bosnië sterk vertekend is ten nadele van de Serven: zij worden stelselmatig als de 

agressors beschreven, de Bosniërs als de verdedigers, zij worden verantwoordelijk gehouden 

voor de etnische zuiveringen en gemakshalve wordt vergeten dat tweehonderdduizend Serven 

door de oorlog van huis en haard verdreven zijn. Ook hij betoogt dat alleen de Bosniërs nog 

belang hebben bij voortzetting van de gevechten (Gremaux, de Volkskrant, 14 augustus 1992). 

 

 Koppen en leads in de berichtgeving in de dagbladen laten, Trouw uitgezonderd, het door 

Gremaux gewraakte beeld van de good guys en de bad guys zien. NRC Handelsblad heeft nog 

enige aandacht voor mogelijke wreedheden begaan door Kroaten (N=4, 7,3 procent) en 

Moslims (N=5, 9,1 procent), De Telegraaf (N=2, 10,5 procent) en de Volkskrant alleen voor 



 

 

201 

mogelijke wreedheden begaan door Kroaten (N=8, 15,1 procent). Zo wijdt verslaggever 

Nysingh een artikel aan de extreem-rechtse HOS eenheden van het Kroatische leger.  

‘Alle Bosniërs zijn gelijk. Ze doden het liefst met een mes of een stuk ijzerdraad om kogels te 

sparen. De HOS-strijders maken in principe geen krijgsgevangenen tijdens zuiveringsacties in 

dorpen. We doden mannen en vrouwen, maar laten in tegenstelling tot de Serviërs de kinderen 

leven’, 

 zo citeert de verslaggever een van de strijders. De onwil om tot een diplomatieke oplossing te 

komen wordt duidelijk in een citaat van een andere strijder.  

‘Politiek interesseert me niet. Wat moeten we met humanitaire hulp, terwijl onze mensen worden 

vermoord? Het kan me niet schelen of de Amerikanen gaan ingrijpen of niet. Zij helpen de kleine 

man niet. De Serviërs zijn slim genoeg om dat te begrijpen. Ik zal de mensen hier beschermen, of ik 

zal sterven.’ (Ewoud Nysingh, de Volkskrant, 12 augustus 1992). 

 
Box 8.1 Enkele koppen uit de berichtgeving in augustus 1992 

Dagblad Datum Kop 
de Volkskrant  4 augustus 1992 Serven ontvoeren vluchtende weeskinderen 
  7 augustus 1992 Servische militairen in Kroatië verkleed 
  8 augustus 1992 De Serven lachen ons gewoon uit 
NRC Handelsblad 10 augustus 1992 ‘Etnisch zuiveren’: Servisch patent 
De Telegraaf  4 augustus 1992 Serven halen negen weeskinderen uit bus 
Trouw  7 augustus 1992 Levende geraamtes in gevangenkampen 

 

In hoofdlijnen komt dit beeld overeen met het beeld dat we in hoofdstuk 4 schetsten van het 

gebruik van sleutelwoorden in de berichtgeving over heel 1993. Opvallend is vooral dat al in 

augustus 1992 vooral de Serven gezien worden als de partij die mensenrechten schendt en 

wreedheden begaat. Evenals in de berichtgeving in 1993, is Trouw het meest genuanceerd 

waar het gaat om de vraag welke strijdende partij verantwoordelijk gehouden wordt voor het 

schenden van de mensenrechten en het begaan van wreedheden. Het sleutelwoord 

‘verkrachtingen’ treffen we in augustus 1992 nog niet aan, althans niet in koppen en leads 

van de artikelen. Indien het voorkomt, neemt het dus geen prominente plaats in.  

 

De meest gebruikte sleutelwoorden in de berichtgeving zijn ‘gevangenkampen’ en ‘etnische 

zuivering’. Minder dan tien keer worden genoemd ‘marteling’ (N=9), ‘deportatie’ (N=9), 

‘plundering’ (N=3), ‘massagraven’ (N=2) en ‘volkerenmoord (N=1). In tabel 8.5 zijn ze 

samengenomen onder ‘overige wreedheden’. ‘Deportatie’ komt twee maal op het conto van 

de Kroaten, alle andere in de categorie ‘overige wreedheden’ worden toegeschreven aan de 

(Bosnische) Serven.  
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Tabel 8.5 Interne actoren en sleutelwoorden in de berichtgeving over Joegoslavië in augustus 1992 

interne actor Serven Moslims Kroaten Overige partijen Totaal 
Sleutelwoord N in %* N in %* N in %* N in %* N 
Gevangenkampen 26 66,7 2 5,1 5 12,8 6 15,4 39 
Etnische zuivering 26 83,9 1 3,2 3 9,7 1 3,2 31 
Wreedheden 17 70,8 2 8,3 3 12,5 2 8,3 24 
Concentratiekamp 13 92,9 1 7,1     14 
Moordpartijen 9 81,8   2 18,2   11 
Overige wreedheden 22 91,7   2 8,3   24 
Totaal 113 79,0 6 4,2 15 10,5 9 6,3 143 

* in percentages van totaal aantal keren dat etnische zuiveringen worden toegeschreven aan een interne actor 
 

De meest voorkomende term is ‘gevangenkampen’, de meest gangbare aanduiding voor de 

kampen die in Bosnië worden ontdekt. De veel beladener uitdrukking ‘concentratiekampen’ 

– die voor velen directe associaties met de Tweede Wereldoorlog oproept – wordt veertien 

keer gebruikt, op welgeteld een uitzondering na in relatie tot de (Bosnische) Serven. Voor 

journalisten ligt hier meteen een keuzeprobleem: in hoeverre gaat het in Bosnië om 

concentratiekampen in de betekenis zoals die geijkt is door het gebruik van de term in de 

context van Tweede Wereldoorlog? Kan wat gaande is in Bosnië vergeleken worden met 

gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog? Sommigen twijfelen geen moment aan het 

antwoord. Tot hen behoren onder meer Europarlementariër Arie Oostlander, rapporteur voor 

de betrekkingen met ex-Joegoslavië, NRC Handelsblad columnist Hofland en de 

Clingendael-medewerkers Voorhoeve en Van den Doel ((Oostlander, Trouw, 7 augustus 

1992; kop boven het artikel: Scenario van de jaren dertig; Hofland, NRC Handelsblad, 5 

augustus 1992 en Voorhoeve en Van den Doel, NRC Handelsblad, 5 augustus 1992).  

  

Een ander veel voorkomend sleutelwoord is ‘etnische zuivering’, een nieuwe uitdrukking die 

zijn oorsprong kent in de terminologie van het Joegoslavische leger en zijn volle betekenis 

krijgt in de Bosnische oorlog (Ruigrok, 2000). De term wordt veelvuldig gebruikt in de 

Nederlandse media om aan te geven welke gruwelijkheden plaatshebben in het 

oorlogsgebied en komt ook voor als ‘etnische schoonmaak’ of zelfs ‘etnische opruiming’. 

Dit veelvuldig gebruik komt ook naar voren in tabel 8.6. Daarin worden sleutelwoorden niet 

gekoppeld aan interne actoren. De uitspraken dat bepaalde personen als oorlogsmisdadigers 

kunnen worden aangemerkt zijn hier bijvoorbeeld ook in opgenomen, ook al gaat het niet 

expliciet om een handeling uitgevoerd door een (interne) actor zoals in tabel 8.4. Ook als 

bijvoorbeeld een redacteur een artikel schrijft waarin hij de vraag aan de orde stelt of 

‘etnische zuivering’ in juridische zin (volkenrechtelijk) hetzelfde is als genocide, is geen 
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sprake van een concrete handeling die gekoppeld kan worden aan een interne actor, wel van 

(veelvuldig) gebruik van sleutelwoorden. Dergelijk gebruik is meegenomen in tabel 8.6.  

 

De verschillende sleutelwoorden komen in totaal 315 maal keer voor in de koppen en leads 

van de in totaal 579 artikelen. Van de twaalf aangetroffen sleutelwoorden komen veruit de 

meeste maar af en toe voor (minder dan tien procent). ‘Etnische zuivering’,  

‘gevangenkampen’ en ‘wreedheden’ worden in alle onderzochte dagbladen veruit het meest 

gebruikt. Met name NRC Handelsblad heeft in haar berichtgeving veel aandacht voor het 

verschijnsel ‘etnische zuiveringen’ (zie tabel 8.6) 
Tabel 8.6 Het gebruik van sleutelwoorden in augustus 1992, los van interne actoren, uitgesplitst naar  

  dagblad 
dagblad 

sleutelwoord 
de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

 N in %  N in % N in % N in % N in % 
Etnische zuivering 13 11,9 47 37,0 10 21,7 11 33,3 81 25,7 
Gevangenkampen 32 29,4 21 16,5 9 19,6 6 18,2 68 21,6 
Wreedheden 16 14,7 22 17,3 10 21,7 5 15,2 53 16,8 
Concentratiekamp 5 4,6 12 9,4 5 10,9   22 7,0 
Deportatie 12 11,0 5 3,9 3 6,5 1 3,0 21 6,7 
Moordpartijen 9 8,3 5 3,9   2 6,1 16 5,1 
Oorlogsmisdaden 7 6,4 3 2,4 3 6,5 2 6,1 15 4,8 
Marteling 4 3,7 7 5,5 2 4,3 1 3,0 14 4,4 
Genocide/volkerenmoord 3 2,8 4 3,1 4 8,7   11 3,5 
Massagraven 5 4,6     4 12,1 9 2,9 
Plundering 2 1,8 1 0,8   1 3,0 4 1,3 
Massaslachting 1 0,9       1 0,3 
Totaal 109 100,0 127 100,0 46 100,0 33 100,0 315 100,0 

 

In de tweede week van augustus schrijft redacteur Michielsen een bijdrage onder de kop 

Etnisch zuiveren’: Servisch patent Een einde maken aan de praktijk van ‘etnische 

schoonmaak’ staat volgens Michielsen hoog op de prioriteitenlijst voor een 

interventiemacht. Van de drie topprioriteiten – naast een einde maken aan etnische zuivering 

zijn dat humanitaire hulpverlening aan belegerde steden en internationaal toezicht op 

gevangenkampen – is het stoppen van etnische zuiveringen verreweg het meest 

gecompliceerd, mede door de lange traditie van het streven naar ‘etnische zuiverheid’ in 

Servië:   

‘Sinds het begin van de burgeroorlog in Joegoslavië in de zomer van vorig jaar hebben de 

betrokken partijen – de Kroaten, maar voor alles de Serviërs (...) – ernaar gestreefd de 

veroverde gebieden ‘etnisch te zuiveren’. Hoe de Serviërs in veroverd gebied in Bosnië dat 

streven in de praktijk brengen, tonen de recente berichten uit de omgeving van Banja Luka 

aan. In de kleinste dorpen worden de niet-Servische bewoners eenvoudig weggestuurd. In de 
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wat grotere dorpen en steden worden ze onderworpen aan etnisch unieke – dat wil zeggen: 

alleen voor hun geldende – beperkingen: ze krijgen een uitgaansverbod opgelegd, mogen 

niet meer naar de Moskee (doorgaans het gebouw dat in de strijd als eerste in puin wordt 

geschoten), mogen niet meer autorijden, mogen niet samenscholen e.d. Op die manier 

worden ze rijp gemaakt voor de volgende stap: hun vertrek. Er zijn vele gevallen bekend van 

Moslims, die zijn gedwongen hun huis en hun bezittingen af te staan in ruil voor een 

onbelemmerde aftocht; wie weigert, komt in een van de gevangenkampen terecht die de 

afgelopen week de internationale publieke opinie hebben geschokt’ (Peter Michielsen, NRC 

Handelsblad, 10 augustus 1992). 

 

Samengevat is de conclusie dat de berichtgeving in augustus 1992 de toon zet voor de 

stemming die in Nederland gaat heersen: de Serven zijn de ‘bad guys’, de Moslims de 

slachtoffers. Nederland kan niet afzijdig blijven bij pogingen een einde te maken aan de 

gruwelijkheden in de burgeroorlog in Bosnië. Niet alleen dagbladen, ook politici laten zich 

uitgesproken negatief uit over de rol van Servië. Op de vredesconferentie in Londen 

verwoordt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van de Broek, dit als volgt: 

‘The most important aim of this conference in London, in our view, is therefore to increase 

the pressure on the chief culprit, Serbia, with its abhorrent practice of 'ethnic cleansing'.’ 

(Death of Yougoslavia)  

 

8.5 De berichtgeving over de opvang van vluchtelingen 

 

Het tweede thema dat een belangrijke rol speelt in de berichtgeving is de opvang van 

vluchtelingen uit het oorlogsgebied. In de zomer van 1992 komt er een grote stroom richting 

vluchtelingen richting West-Europa. In de Volkskrant schatten twee medewerkers van 

Clingendael dat inmiddels 2 à 2,5 miljoen mensen, vooral Kroaten en Moslims, op de vlucht 

geslagen dan wel gedreven zijn (Voorhoeve en Van den Doel, de Volkskrant, 5 augustus 

1992).  
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Box 8.2 Enkele koppen uit de berichtgeving over opvang vluchtelingen in augustus 1992 

dagblad Datum Kop 
de Volkskrant  7 augustus 1992 Bij 470 gezinnen Joegoslavisch kind welkom 
 19 augustus 1992 Ruim vierduizend gastgezinnen willen Joegoslaven opvangen 
NRC Handelsblad  8 augustus 1992 Leiden bereid om meer Bosniërs op te nemen 
 14 augustus 1992 Campagne voor opvang vluchtelingen 
De Telegraaf 14 augustus 1992 Margriet op bezoek bij Bosnische ontheemden 
 21 augustus 1992 Joegoslaven worden niet uw eigendom 
 25 augustus 1992 Al bijna 4 miljoen voor Bosnische vluchtelingen 
Trouw  3 augustus 1992 Vluchtelingen welkom bij familie De Reus 
 14 augustus 1992 Telefoon voor opvang van Joegoslaven staat niet stil 
 15 augustus 1992 Veel animo voor opvang Bosniërs 

 

Met name na de publiciteit over kampen in Bosnië, verschijnen er berichten over de opvang 

van vluchtelingen in de onderzochte dagbladen.   

8.5.1 De berichtgeving over de opvang van vluchtelingen in augustus 1992 

In de koppen en leads wordt het thema ‘opvang vluchtelingen’ 164 keer genoemd. Trouw 

(N=50), De Telegraaf (N=46) en NRC Handelsblad (N=43) ontlopen elkaar in absolute zin 

niet veel. De Volkskrant (N=25) besteedt minder aandacht aan dit thema. De publiciteit leidt 

tot initiatieven bij particulieren om opvang te organiseren voor de ontheemde vluchtelingen 

en die initiatieven leiden weer tot publiciteit. De teneur van de berichtgeving is in alle 

dagbladen dezelfde: Nederland behoort ruimhartig te zijn in de opvang van vluchtelingen uit 

Bosnië.  

 

Ook een aantal Nederlandse actoren spreekt zich in dezelfde zin uit over de opvang van 

vluchtelingen. De uitspraken (N=136) getuigen van een grote eensgezindheid, verschillen 

tussen actoren en/of dagbladen zijn er niet. De Volkskrant bericht dat de Tweede Kamer 

algemeen van opvatting is dat in Nederland zo veel mogelijk vluchtelingen uit het 

voormalige Joegoslavië moeten worden ondergebracht op voorwaarde dat dit in 

internationaal overleg gebeurt.  

‘De Regering moet zich, volgens de Kamer inspannen om op een zo praktisch mogelijke 

manier ruime opvangmogelijkheden te creëerden. Initiatieven van gemeenten en 

particulieren moeten met beide handen worden aangegrepen, vindt de Kamer’ (De 

Volkskrant, 12 augustus 1992). 

 

In hun (hoofd)redactionele commentaren pleiten drie van de vier dagbladen voor een 
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ruimhartig toelatingsbeleid. Alleen De Telegraaf toont zich voorstander van het zo veel 

mogelijk opvangen van vluchtelingen in de eigen regio, een opvatting die internationaal veel 

steun kent (Opvang, De Telegraaf, 1 augustus 1992). ‘Het is een goede zaak’, aldus het 

hoofdredactionele commentaar in Trouw anderhalve week later ‘dat de Nederlandse regering 

zich deze week inschikkelijker heeft opgesteld jegens de immense stroom vluchtelingen die 

in het voormalige Joegoslavië op gang is gekomen.’ (Trouw, 12 augustus 1992). 

  

Opvang in de eigen regio wordt door de Nederlandse regering overigens ook gesteund. De 

opvang van vluchtelingen in en door westerse landen mag immers geen vrijbrief betekenen 

voor de Serven om door te gaan met hun campagne van ‘etnische zuiveringen’. Om die 

reden worden met name in Kroatië opvangkampen ingericht die onder controle komen te 

staan van de internationale gemeenschap. ‘Ons land zal twee kampen adopteren’, aldus De 

Telegraaf, 29 augustus 1992. 

 8.5.2 De berichtgeving over de opvang van vluchtelingen in 1993 

De aandacht voor de opvang van vluchtelingen uit het oorlogsgebied is in 1993 vrijwel te 

verwaarlozen. In de ruim 3300 artikelen zijn 52 uitspraken terug te vinden over (opvang van) 

vluchtelingen, meer dan de helft daarvan afkomstig uit de De Telegraaf. Nederlandse 

actoren blijven dezelfde mening toegedaan als in 1992: iedereen spreekt zich uit voor de 

opvang van de vluchtelingen.  

 

8.6 Het thema ‘militaire interventie’ in augustus 1992 in koppen en leads van 

dagbladen  

Clingendael medewerker Van den Doel schrijft 1 augustus 1992 een artikel in NRC 

Handelsblad onder de kop ‘Westen dient snel te interveniëren in conflict Balkan’ (NRC 

Handelsblad, 1 augustus 1992). De roep om militair ingrijpen klinkt ook door in de 

berichtgeving van de andere dagbladen, onder meer in een reeks ingezonden brieven in de 

maand augustus waarin burgers oproepen tot vergaande maatregelen tegen de in hun ogen 

grootste boosdoener, Servië. Uit de koppen spreekt – zeker aanvankelijk – impliciet of 

expliciet een tamelijk interventionistische stemming, al ontbreken de bezwaren en risico’s 

inherent aan militaire interventie niet geheel (zie box 3).  

 

Kortom, aan tamelijk grote woorden en goede voornemens geen gebrek, ook niet bij verdere 
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lezing van sommige artikelen. Europarlementariër Arie Oostlander, de auteur van het artikel 

‘Europa moet in Bosnië geweten laten spreken’ (zie box 3 ) begint zijn bijdrage aldus: 

‘De neiging geen vinger uit te steken naar Bosnië-Herzegovina is bij sommige politici groot. 

Het prettigst voelen zij zich als het dramatische conflict aldaar zo verwarrend mogelijk 

gepresenteerd kan worden. Slachten Serviërs massaal burgers af, dan zit men met de tenen 

krom. Kan worden vermoed dat een paar getergde Moslims zich eveneens misdragen, dan 

haalt men opgelucht adem. Gelukkig, we kunnen neutraal en passief blijven toekijken! 

Trouwens, we hebben ook nog Somalië. Het op grote schaal sterven ginds is voldoende alibi 

om in Bosnië niets meer te presteren dan symbolische gebaren. Een andere truc ter behoud 

van de zo broodnodige gewetensrust is de draconische voorstelling van eventuele risico’s bij 

een militaire actie vanuit West-Europa. De schildering van worst case scenario’s is van dien 

aard dat de vredesbeweging daar nog een voorbeeld aan had kunnen nemen. Inmiddels 

wordt militaire actie echter zelfs door Pax Christi bepleit’ (de Volkskrant, 11 augustus 

1992).  

 
Box 3 Enkele koppen uit de berichtgeving over ‘interventie’ in augustus 1992 

Datum dagblad Kop 
 1 augustus 1992 NRC Handelsblad Westen dient snel te interveniëren in conflict Balkan 
 5 augustus 1992 de Volkskrant Waarom wordt er niet ingegrepen in Bosnië? 
 5 augustus 1992 de Volkskrant  Schande 
 5 augustus 1992 de Volkskrant Onmenselijk 
 6 augustus 1992 Trouw Interventie vergt offers (1)  
 6 augustus 1992 Trouw Interventie vergt offers (2) 
 7 augustus 1992 de Volkskrant Prijs Balkan-interventie te hoog 
10 augustus 1992 NRC Handelsblad Niks neutraliteit 
10 augustus 1992 NRC Handelsblad Munchen 
10 augustus 1992 NRC Handelsblad Niet zwijgen 
11 augustus 1992 de Volkskrant Europa moet in Bosnië geweten laten spreken 
12 augustus 1992 Trouw Langer blijven toezien is onacceptabel 
12 augustus 1992 NRC Handelsblad Generaals raden ingrijpen in Bosnië af 
13 augustus 1992 Trouw Serven desnoods met wapens dwingen 
20 augustus 1992 Trouw Rampzalig waanidee 

 

Oostlander staat overigens niet alleen in zijn pleidooi om militair in te grijpen. Zo signaleert 

Hofland in NRC Handelsblad het volgens hem opmerkelijke feit dat  

‘een groeiend deel van de publieke opinie, gemobiliseerd door de televisie en meer gevolgd 

dan geleid door de politici, om interventie vraagt, en dat deze keer de militairen zo’n 

onderneming afraden. (...) In het Westen gaat het publieke debat niet zozeer over de mate 

van ostentatieve verontwaardiging waarmee men de Joegoslavische slachtpartijen afwijst 

(ook de heer Mient-Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad is voor ingrijpen), het 

gaat niet over de noodzaak ‘iets te doen’, maar over de manier waarop. Voorzichtige 
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generaals tegenover ongeduldige politici. Dat debat, hoe vrijblijvend het ook mag zijn voor 

diegenen die eraan meedoen, heeft toch gevolgen, want behalve een dode Bosnische Moslim 

zien de Servische terroristen het liefst een voorzichtige generaal’ (Hofland, NRC 

Handelsblad, 10 augustus 1992).  

    

Beide deelnemers aan het publieke debat onderstrepen het beeld van de Serven als de grote 

boosdoeners in het Bosnië-conflict. Oostlander voegt er aan toe dat dit beeld westerse 

politici niet goed uitkomt, zij zien liever dat in de publiciteit een wat diffuser beeld van de 

goeden en de kwaden in het conflict geschetst wordt. Zo’n beeld legt immers minder druk 

vanuit de publieke opinie op politici om in te grijpen.Beide auteurs tonen zich, verwijzend 

naar de vredesbeweging, voorstander van ingrijpen. Met prudente generaals hebben ze 

weinig op. In paragraaf 8.7 komen we terug op de discussie over militair ingrijpen, gevoerd 

in augustus 1992.   
 

8.6.1 Het thema ‘militaire interventie’ in koppen en leads in augustus 1992 naar       

type actor 

De koppen en leads bevatten 90 uitspraken van Nederlandse actoren over militaire 

interventie. Op een enkele uitzondering na geven koppen en leads aan dat Nederlandse 

actoren voorstander van interventie zijn. Twijfel klinkt door bij premier Lubbers: volgens 

NRC Handelsblad (N=2, -.50) tegenstander, volgens De Telegraaf (N=2, +1.0) uitgesproken 

voorstander van interventie. In de koppen en leads van de Volkskrant hebben sommige 

politieke partijen aarzelingen: PvdA (N=3,.00), CDA (N=3,.00) en Groen Links (N=4,.00). 

In de andere dagbladen komen de actoren of niet in koppen en leads voor of tonen ze zich 

voorstander van interventie.  

  
 Tabel 8.7 Nederlandse actoren over militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad 

 
 
Actor 

de Volkskrant NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

N O* N O* N O* N O* N O* 
Regering 5 1.00 4 1.00   3 1.00 12 1.00 
Tweede Kamer 10 .90 10 .90 5 1.00 2 1.00 27 .93 
Ter Beek   2 1.00   1 1.00 3 1.00 
Van den Broek 5 1.00 2 1.00 3 1.00 4 1.00 14 1.00 
Pronk   4 1.00 3 1.00 2 1.00 9 1.00 
Lubbers   2 -.50   2 1.00 4 .25 
PvdA 3 .00 1 1.00   1 1.00 5 .40 
CDA 3 .00 1 1.00 3 1.00 1 1.00 8 .63 
VVD   1 1.00     1 1.00 
D66 2 1.00 1 1.00     3 1.00 
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GroenLinks 4 .00       4 .00 
Totaal 32 .66 28 .86 14 1.00 16 1.00 90 .83 
* opvatting over militaire interventie (–1.0 = uitsluitend uitspraken anti-interventie, + 1.0 = uitsluitend  
  uitspraken pro-interventie) 

 

Externe actoren over militaire interventie in augustus 1992 

De koppen en leads geven de indruk dat externe actoren zich aanzienlijk terughoudender 

opstellen ten aanzien van interventie. De VN/Veiligheidsraad en de Europese Unie zijn per 

saldo licht negatief over een eventuele interventie, individuele lidstaten zijn volgens de ene 

krant uitgesproken positief, volgens een andere juist licht negatief over interventie (tabel 

8.8). 
Tabel 8.8 Externe actoren over militaire interventie, uitgesplitst naar dagblad 
 de Volkskrant NRC 

Handelsblad 
Trouw De Telegraaf Totaal 

N O* N O* N O* N O* N O* 
NAVO 15 .23 5 .10 3 -.50 11 .68 34 .29 
Verenigde Staten 6 1.00 3 .00 7 .50 7 .57 23 .59 
Frankrijk 6 1.00 9 -.11 1 1.00 1 1.00 17 .41 
Europese Unie 2 .00 4 .00 3 -.67   9 -.22 
Engeland 1 1.00 2 .00 2 1.00 4 1.00 9 .78 
Internationale gemeenschap 3 1.00 4 .25   2 .00 9 .44 
VN/Veiligheidsraad 4 -.13 1 -.50     5 -.20 
Duitsland 4 1.00       4 1.00 
Overige landen Europa   3 1.00     3 1.00 
Rusland 1 1.00       1 1.00 
Overige actoren 3 -.67 8 .50 5 -.20 7 -.14 23 .00 
Totaal 45 .49 39 .18 21 .10 32 .48 137 .34 

 

In de Volkskrant en De Telegraaf geven koppen en leads blijk van een tamelijk 

interventionistische houding van de externe actoren, in NRC Handelsblad en Trouw zijn 

koppen en leads terughoudender over de bereidheid van externe actoren om over te gaan tot 

enigerlei vorm van militaire interventie.  

 

Externe deskundigen over militaire interventie in augustus 1992   

Externe deskundigen tonen zich in koppen en leads aanzienlijk terughoudender dan de 

externe en zeker dan de Nederlandse politieke actoren. Weliswaar dringen maar weinig 

experts door tot koppen en leads – in totaal gaat het om 11 uitspraken – maar ze zijn 

opmerkelijk eensgezind: unaniem tegen militaire interventie. In Trouw (N=1, -1.0) nog wat 

sterker dan in NRC Handelsblad (N=3, -.67), De Telegraaf (N=4, -.63) en de Volkskrant 

(N=3, -.33). 
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Op de opiniepagina’s is het beeld wat gevarieerder. De externe deskundigen die daar hun 

licht laten schijnen over het thema ‘militaire interventie’, zijn verdeeld. De koppen en leads 

van deze bijdragen bevatten in totaal 70 uitspraken over militaire interventie. Meer dan helft 

daarvan komt voor rekening van NRC Handelsblad (N=39, +.63). Op de opiniepagina’s van 

de Volkskrant (N=14, +.29) zijn de externe deskundigen licht positief over militaire 

interventie. In Trouw (N=15, -.20) uiten de externe deskundigen zich licht negatief over het 

thema. De twee uitspraken over militaire interventie van externe deskundigen in De 

Telegraaf hebben een neutrale strekking.  

 

In de koppen en leads van de hoofdredactionele commentaren komen 15 uitspraken over 

militaire interventie voor. Trouw (N=7) betoogt dat militair ingrijpen noodzakelijk, de 

andere dagbladen houden zich in de koppen en leads van de hoofdredactionele commentaren 

op de vlakte. In de koppen en leads van berichtgeving, achtergrondartikelen op 

opiniepagina’s en hoofdredactionele commentaren, is al met al sprake van een nogal 

heterogeen beeld rond het thema ‘militaire interventie’. In de berichtgeving zijn Nederlandse 

actoren per saldo uitgesproken voorstanders van interventie (N =90, +.83), externe actoren 

zijn aanzienlijk terughoudender (N=137, +.34), de externe deskundigen spreken zich hier uit 

tegen interventie (N=11, -.59). Op de opiniepagina’s laten de externe deskundigen per saldo 

een gematigd positief geluid horen over het thema (N=70, +.37).  

 

8.7 De aanzet voor het debat over militaire interventie in augustus 1992 

 

Koppen en leads geven een eerste indruk van wie voor en wie tegen militaire interventie is 

en hoe de krachtsverhoudingen tussen voor- en tegenstanders in de publiciteit liggen. Ze 

geven uiteraard geen inzicht in achtergronden en argumenten die in de discussie een rol 

spelen. De vraag ‘al dan niet ingrijpen in Bosnië’ komt in de loop van 1993 bij herhaling aan 

de orde. Achteraf gezien kan gesteld worden dat al in 1992, en dan met name in de maand 

augustus, de discussie over de wenselijkheid en de risico’s van een militaire interventie 

volop gevoerd wordt. Aanleiding en reden genoeg om het debat in die periode, op de voet te 

volgen. Daarbij moet wel bedacht worden dat in de publiciteit de term ‘militaire interventie’ 

weliswaar veelvuldig gebruikt wordt, maar dat daarmee lang niet altijd hetzelfde bedoeld 

wordt. Integendeel. De concrete invulling van ‘militaire interventie’ verschilt in de loop van 

de tijd aanzienlijk.   
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Clingendael-medewerker Van den Doel (her)opent op 1 augustus 1992 de discussie over 

militair ingrijpen met een bijdrage in NRC Handelsblad. De kop boven zijn verhaal luidt 

Westen dient snel te interveniëren in conflict Balkan (NRC Handelsblad, 1 augustus 1992).  

‘De roep om een militaire interventie neemt onder druk van de publieke opinie met de dag 

toe’, aldus Van den Doel. ‘ Nu ook grote vluchtelingenstromen zich aan de West-Europese 

grenzen aandienen is ook een wijziging te verwachten in de opstelling van de betroken 

landen. Militair ingrijpen kan echter nooit een doel op zichzelf zijn. Inzet van militaire 

middelen dient rechtstreeks een afgeleide te zijn van de politieke strategie. Als deze beoogt 

een eind te maken aan het wapengeweld in heel Bosnië-Herzegovina dan is een 

grootschalige interventie de enige optie. Voor een dergelijke operatie zullen meer dan 

honderdduizend militairen nodig zijn. Zonder medewerking van de VS is dit onmogelijk. 

Met de verkiezingen voor de deur behoeft Europa echter niet op grootschalige steun van 

Amerikaanse troepen te rekenen. Bovendien is geen enkel Europees land bereid om voor een 

militaire interventie dienstplichtigen in te zetten. Afgezien van hun eventuele bereidheid is 

de opleiding en ervaring van dienstplichtigen ontoereikend om in een dergelijk conflict, dat 

de vorm zal aannemen van een guerrillaoorlog, te kunnen optreden.’ (Van den Doel, NRC 

Handelsblad, 1 augustus 1992).  

Vervolgens schetst Van den Doel enkele opties voor een beperkt militair ingrijpen, 

uitsluitend gericht op het veiligstellen van de humanitaire hulpverlening en op het 

ontmoedigen van de strijdende partijen. De werkelijkheid achter de kop is bij nader inzien 

dus aanzienlijk genuanceerder dan de kop bij eerste lezing suggereert. En bovendien zijn kop 

en artikel tezamen een treffend voorbeeld van de klassieke spanning tussen droom en daad, 

wens en werkelijkheid, dominee en koopman. In de artikelen die in augustus 1992 de 

opiniepagina’s (mede) vullen, is de spanning tussen morele overwegingen en Realpolitik, 

een telkens terugkerend thema.  

 

8. 8 Tussen droom en daad: het debat over militaire interventie tot aan  bijeenkomst 

Tweede Kamer en besluit Veiligheidsraad  

 

‘I am not ashamed to say that I have always been a supporter of military intervention. The 

Netherlands has a moral duty to contribute to the maintenance of the international legal 

order’, aldus de oud-minister van Buitenlandse Zaken tijdens de hoorzittingen van de 
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commissie-Bakker. De overtuiging dat Nederland een morele verplichting bij het handhaven 

van de internationale rechtsorde en dat de internationale gemeenschap niet werkeloos kan 

toezien hoe in Bosnië een volk wordt verdreven en/of vermoord, wordt begin augustus 1992 

in alle onderzochte dagbladen min of meer breed uitgemeten. Tegelijkertijd komt de 

discussie over de mogelijkheden en risico’s van militaire interventie in enigerlei vorm op 

gang. Opvallend in die eerste week van augustus 1992 is dat in alle kranten veelvuldig en 

zeer expliciet gebruik gemaakt wordt van historische analogieën, in dit geval zeer beladen 

uitdrukkingen en beelden uit de tweede wereldoorlog.  

 

8.8.1 Het interventie-debat in de Volkskrant 

Dinsdag 4 augustus neemt de Volkskrant een analyse over van Anthony Lewis, redacteur van 

de New York Times. Lewis verwijt president Bush een veel te passieve houding tegenover 

Joegoslavië: had Bush de moed of de visie gehad om op te treden, dan zouden de gruwelen 

in Joegoslavië al lang tot het verleden behoren is zijn stelling. Door te weigeren de 

handschoen op te nemen, is Bush een ware Neville Chamberlain. ‘Chamberlain’ is niet de 

enige verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. De openingszinnen van Lewis’ bijdrage 

luiden: 

‘De mannen werden uit het dorp gehaald en naar een goederentrein gedreven. In elke wagon 

van nog geen twaalf meter lang en 1,83 meter breed werden ten minste 180 man gepropt. 

Staande, zonder water, zonder eten, moesten zij drie dagen doorkomen, terwijl de trein traag 

door het landschap reed. Nazi’s, die in 1942 joden transporteerden? Nee, Serviërs die anno 

1992 Islamitische Bosniërs op transport zetten.’  

 

Lewis voegt daar nog de vergelijking met Hitler aan toe: 

‘Bush heeft Saddam Hussein vergeleken met Hitler. Ik ben tegen zulke vergelijkingen, 

omdat ze afbreuk doen aan de holocaust. Maar als iemand moet worden vergeleken met 

Hitler, dan komt eerder Slobodan Milošević in aanmerking, de leider van Servië en uitvinder 

van de ‘etnische schoonmaak’’ (Lewis, de Volkskrant, 4 augustus 1992). 

  

Een dag later publiceren Voorhoeve en Van den Doel, op dat moment als directeur 

respectievelijk onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen 

‘Clingendael’, in de Volkskrant een bijdrage onder de kop ‘Nederland moet initiatief nemen 

tot actie in Bosnië’. Ook zij plaatsen de gebeurtenissen in Bosnië in het perspectief van de 

Tweede Wereldoorlog: de volkenmoord op de joden, de wreedheden die niet onderdoen voor 
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de wreedheden die bijvoorbeeld de nazi-eenheden in 1939 in Polen begingen en het bestaan 

van concentratiekampen worden met naam en toenaam genoemd. Zij betogen dat er genoeg 

aanwijzingen zijn  

‘om te concluderen dat zich onbeschrijflijke taferelen afspelen en zowel het internationaal 

verdrag tegen genocide (groepsmoord) als verdragen ter bescherming van burgers, 

vluchtelingen en gevangenen grof worden overtreden. Het genocide-verdrag is in 1948 

gesloten, toen ieder nog onder de indruk was van de moord op de joden. Groepsvernietiging 

is een misdrijf krachtens internationaal recht. De vele staten die het genocide-verdrag 

hebben ondertekend, waaronder ook Nederland, hebben zich toen verplicht genocide te 

voorkomen en te bestraffen. Hoe ernstig nemen we die zelf aangegane verplichting 

eigenlijk?’  

De auteurs erkennen dat er geen deugdelijke voorziening bestaat om naleving van het 

genocide-verdrag af te dwingen. Maar, zo vervolgen zij,  

‘als het volkenrecht ons al niet dwingt tot actieve bestrijding van genocide, dan dwingt toch 

de ethiek ons zeker tot optreden tegen massamoord, marteling, uithongering en verdrijving.  

Om het Kwaad te laten overheersen, is het alleen maar nodig dat goede mensen niets doen. 

In die zin wordt de buitenwereld indirect medeverantwoordelijk voor de massamoorden in 

Bosnië. Morele verplichtingen moeten nu echt zwaarder wegen dan de bezwaren die men 

tegen een interventie kan aanvoeren op grond van ‘nationale soevereiniteit’ of militaire 

risico’s.’  

 

Aan goede bedoelingen heeft het de VN, de CSVE en de EG tot nu niet ontbroken stellen de 

auteurs, maar dat kan niet verhelen dat ze alle drie schromelijk tekort geschoten zijn. 

Immers: 

‘Voedselhulp en medicijnen zijn mooi, maar niet als de patiënt de keel wordt afgesneden. 

Vluchtelingenopvang is prachtig, maar legt zich in feite neer bij massale verdrijving. Het 

heen en weer varen op zee voor de kust van Joegoslavië is slechts wrang vlagvertoon. Over 

bemiddeling voor een wapenstilstand hoeft na 39 verbroken bestanden niets meer te worden 

gezegd. De diplomatie is druk in de weer met schijn actie.’  

 

Het is tijd voor gewapenderhand ingrijpen om het bloedvergieten te beperken. In concreto 

pleiten de auteurs voor wat ze een ‘humanitaire interventie’ noemen. Die interventie zou 

moeten bestaan uit drie onderdelen: 

• inrichten van opvanggebieden onder internationaal gezag waar vluchtelingen en geëvacueerden 
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uit belegerde steden een heenkomen kunnen zoeken (‘veilige havens’); 

• bevrijden van gevangenen uit de concentratiekampen; 

• beveiligen van aanvoer en distributie van humanitaire hulp. 

 

Commando’s en special forces zouden een dergelijke operatie moeten uitvoeren. Over de 

omvang van de in te zetten menskracht en middelen, laten Voorhoeve en Van den Doel zich 

uit. Wel maken ze duidelijk dat als de internationale gemeenschap het niet eens kan worden 

over een dergelijke operatie, er niets anders overblijft dan de vorming van een ad hoc 

geallieerde interventiemacht onder leiding van een middelgrote staat, die – desnoods zonder 

resolutie van de Veiligheidsraad – de operatie uitvoert. Met inbreng van Nederland 

(Voorhoeve en Van den Doel, de Volkskrant, 5 augustus 1992).   

 

Diezelfde dag belicht redacteur André Roelofs het westerse optreden in het conflict. Dat het 

Westen in feite geen beleidslijn ten aanzien van het voormalige Joegoslavië heeft, is 

bezijden de waarheid, zo stelt hij. Zo’n beleid is er wel degelijk en komt de facto neer op het 

accepteren van de Servische veroveringen. Precies dat kernpunt van beleid, komt steeds 

meer onder druk te staan. Refererend aan Van den Doels pleidooi voor interventie, signaleert 

Roelofs een verschuiving in opstelling: in mei 1992 toonde Van den Doel zich nog 

tegenstander van interventie. In Roelofs’ ogen staan voor het Westen twee opties open: 

‘De ene is een voortzetting van de tot dusver gevolgde koers: handenwringend de Servische 

veroveringen accepteren. De andere is militair ingrijpen. De eerste optie is moreel 

verwerpelijk, de tweede riskant. Wie de eerste optie afwijst, en dus kiest voor de tweede, 

aanvaardt dat er ook Nederlandse soldaten kunnen sneuvelen. Er moeten dus zwaarwegende 

redenen zijn om voor de tweede optie te kiezen. Zijn zulke zwaarwegende redenen 

voorhanden? Helaas in toenemende mate. Morele overwegingen die tegelijkertijd 

fundamentele eigen belangen belichamen, leiden tot de conclusie dat het met geweld 

wijzigen van grenzen en verjagen van volkeren niet moeten worden geaccepteerd.’ (Roelofs, 

de Volkskrant, 5 augustus 1992). 

 

Reagerend op Voorhoeve en Van den Doel, betoogt Henri Beunders, hoogleraar 

maatschappijgeschiedenis, in de Volkskrant van 7 augustus 1992 dat Nederlandse politici 

beter een toontje lager kunnen zingen omdat de gevolgen van een interventie niet zijn te 

overzien. Hij vindt dat we moeten doen wat in ons vermogen ligt, maar geen te hoge 
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verwachtingen moeten scheppen: 

 ‘Wat de Balkan-crisis vooral duidelijk maakt, is dat het gevoel van machteloosheid, dat tot 

de Tweede Wereldoorlog alom aanvaard werd als een gegeven, nu voor vele Nederlanders 

onacceptabel is geworden. (...) het zijn vooral zij, die de eigen machteloosheid niet kunnen 

verdragen die nu bereid zijn alle mogelijke machtsmiddelen in te zetten om aan de bruutheid 

op de Balkan in een klap een einde te maken. Over de uitvoering, kans op resultaat en 

eventuele gevolgen hoeft plots niet meer te worden nagedacht. Als er maar een einde aan 

komt. Ik pleit niet voor de nog niet zo lang geleden verkondigde stelling ‘laten uitbranden en 

belendende percelen nathouden’, dat is inmiddels een onmenselijke houding. We moeten 

doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Maar die zijn niet groot. Want in de kern van de 

zaak is de burgeroorlog op de Balkan voor ons een oefening in machteloosheid’ (Beunders, 

de Volkskrant, 7 augustus 1992).  

 

Diezelfde dag betoogt ook schrijft Michiel Bicker Caarten, journalist bij RTL4, dat wij 

inderdaad slechts beperkt kunnen helpen: 

‘Kunnen we dan helemaal niets? Jawel: vluchtelingen opvangen en helpen, zoveel mogelijk. 

De agressors, Serviërs of anderen, isoleren. Aandringen bij de Russen dat ze ophouden de 

Serviërs te bewapenen, bij de Duitsers – of in Duitsland woonachtige Kroaten – dat ze 

ophouden wapens naar Kroatië te verslepen. Maar moeten we onze kinderen in de 

waagschaal stellen om de vrede in Joegoslavië te herstellen als de mensen daar het niet eens 

willen? Nee.’ (Bicker Caarten, de Volkskrant, 7 augustus 1992)  

 

Zaterdag 8 augustus publiceert de Volkskrant een bijdrage van Martin Woollacott, redacteur 

van The Guardian. Hij pleit voor militair ingrijpen door het Westen met een ondubbelzinnig 

politiek doel: de Servische troepen in Bosnië de nederlaag bezorgen en zo Milošević ten val 

brengen. De bezwaren van veel deskundigen tegen een militaire interventie wuift Woollacott 

weg. Hij is niet onder de indruk van de (veronderstelde) militaire kracht van de Serven en 

herinnert in dat verband aan 1941: de Duitsers schakelden binnen twee dagen de 

Joegoslavische luchtmacht en binnen zes dagen de grondtroepen uit en beperkten de 

verliezen aan hun kant tot 166 man. Het is, schrijft Woollacott,  

‘niet het voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog waarop politici en militairen geneigd zijn te 

wijzen. Integendeel, zij verwijzen naar de hierop volgende guerrillaoorlog waarin, althans zo 

beweert men, een relatief klein partizanenleger zes Duitse divisies bezighield.’  
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De vrees voor een guerrillaoorlog – belichaamd in de veelvuldig gebezigde uitdrukking ‘we 

moeten niet in een moeras terechtkomen’ – is in Woollacotts’ ogen ongegrond, hij spreekt 

van een guerrillamythe: 

‘Natuurlijk, de ongeregelde Servische soldaten apen, van hun baarden tot hun laarzen, 

bewust de chetniks na. Maar waarom geloven we in ’s hemelsnaam dat ze ook verder wel op 

hun voorlopers uit de Tweede Wereldoorlog zullen lijken? En waarom zou de 

plattelandsbevolking ook hen in een guerrillastrijd met onderdak en voedsel helpen? Uit 

alles wat we van de Servische troepen in Bosnië te zien krijgen, blijkt een gemakzuchtige 

manier, achteloze manier van optreden.’ 

 

Woollacott besluit zijn analyse met: 

‘Het doel van militaire interventie moet (...) de nederlaag van de Servische troepen in 

Bosnië zijn. (...) Van dit doel mogen we ons niet laten afhouden door de angst voor een 

guerrillaoorlog. Een nachtmerrie die als alle tekenen niet bedriegen nooit werkelijkheid zal 

worden. Servië is zwak, zowel militair, economisch, politiek als moreel. We moeten ons 

geen angst laten aanjagen door onze eigen schaduwen’ (Woollacott, de Volkskrant, 8 

augustus 1992).  

 

Het hoofdredactionele commentaar – afgedrukt pal naast Woollacotts’ bijdrage – komt 

eveneens tot de conclusie dat een militaire interventie bijna onontkoombaar is. De slotzinnen 

luiden:  

‘Thans is er maar een weg mogelijk. Na het verstrijken van een laatste ultimatum aan de 

machthebbers in Servië zal de internationale gemeenschap de economische maar ook de 

militaire druk moeten opvoeren. De inzet van militaire middelen is niet zonder risico’s, zoals 

sommige politici en deskundigen niet moe worden te benadrukken. Maar niets doen, kan 

niet meer’ (de Volkskrant, 8 augustus 1992).  

 

Maandag 10 augustus publiceert de Volkskrant een bijdrage van Lady Thatcher, de 

voorganger van de Britse premier Major. Refererend aan de concentratiekampen en de 

‘etnische schoonmaak’, stelt zij dat de Servische politiek de barbarij van zowel Hitler als 

Stalin tegenover andere naties combineert. Servië zal niet luisteren als het daartoe niet 

gedwongen wordt en de tijd om Servië te dwingen begint nu toch echt te dringen. Het eigen 

belang van Europa is daarbij ook in het geding. Immers, het gevaar van een islamitische 

tijdbom in Europa is niet ondenkbeeldig:  
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‘Een wanhopige Moslim-diaspora – die veel zal lijken op die van de Palestijnen – zou een 

terroristische gedaante aan kunnen nemen’.  

 

Langer afwachten acht zij onverantwoord: 

‘Wachten tot de brandhaard vanzelf uitdooft, is niet alleen buitengewoon eerloos, maar zal 

ook erg kostbaar zijn: vluchtelingen, terrorisme, Balkan-oorlogen waarin andere landen 

worden betrokken. Het aarzelen is ons al opgebroken. De zaak is buitengewoon urgent. Voor 

het te laat is en de Serviërs – met alle verschrikkelijke consequenties van dien – een 

overwinning behalen, hebben wij misschien nog een paar weken om tot een serieus initiatief 

te komen.’ (Thatcher, de Volkskrant, 10 augustus 1992).  

 

Heel andere overwegingen domineren in een bijdrage van verslaggever Moleman, eveneens 

in de Volkskrant van 10 augustus. Samen met luitenant-kolonel Duine, docent militaire 

tactiek aan de KMA, zet hij de risico’s van enkele opties voor een militaire actie op een rij. 

Luchtsteun bij voedselkonvooien en safe heavens is volgens de luitenant-kolonel nog de 

meest haalbare optie, zeker gelet op de politieke wens om niet grootscheeps in een bloedige 

en miljarden kostende Europese versie van de Vietnam-oorlog betrokken te raken.  

‘Het is triest’ – schrijft Moleman, Duine citerend – ‘maar in een burgeroorlog als deze gaat 

het vechten eenvoudig door tot de partijen er geen voordeel meer in zien. Die fase is 

kennelijk nog niet bereikt. Misschien dat het vooruitzicht van de winter, die ook voor de 

Serviërs in de heuvels zeer moeilijk zal worden, de geesten in de herfst rijp maakt voor een 

politiek compromis’ (Krachtiger VN-optreden in Bosnië riskante onderneming, de 

Volkskrant, 10 augustus 1992).   

 

Een dag later roept Arie Oostlander – dit keer in de Volkskrant – Europa opnieuw op in 

Bosnië het geweten te laten spreken. Hij erkent de risico’s van een militaire interventie maar 

stelt dat risico’s inherent zijn aan het vak. De modernisering en omvorming van de 

krijgsmacht na de val van de Muur waren en zijn juist bedoeld om conflicten als in Bosnië te 

helpen oplossen. De VS zijn al decennia lang gewend aan taken ver van huis (twee 

wereldoorlogen, de koude oorlog), voor Europa is dat nieuw. Oostlander hekelt de geringe 

bereidheid aan Europese kant om in te grijpen: 

‘Krantenredacties nemen in deze dagen veel meer risico’s dan defensie-autoriteiten. In 

Bosnië-Herzegovina zijn tientallen journalisten gesneuveld. Van de 14-duizend VN-

militairen is er tot nu toe een omgekomen. Politici zijn ontzettend bang voor de risico’s die 
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militairen kunnen lopen bij het herstel van de rechtsorde. Over het sneuvelen van al die 

journalisten hoor je niemand spreken! Niemand wil de nieuwsvoorziening afschaffen; en 

terecht. Maar is de rechtsorde van minder belang? (...) Inzet van (beroeps-)militairen levert 

risico’s op. Maar het niet inzetten van militairen eveneens. Dat voltrekt zich voor onze ogen. 

‘Wir haben alles gewusst.’’  

 

De westerse landen lopen achter de feiten aan: 

‘Steeds wordt een klein stapje gezet om de afkeuring van de moorddadige acties te doen 

blijken. Ieder stapje draagt het karakter van ‘te laat en te klein’. We kunnen nog een poosje 

doorgaan met het toedienen van dit ‘medicijn’ in homeopathische verdunning ter bestrijding 

van de agressieve bacteriën (Karadzić en zijn bendes) die de oorzaak zijn van de ziekte die 

Bosnië teistert. Zo kun je zelfs ratten resistent maken tegen bestrijdingsmiddelen’ 

 

Oostlander haalt nog ongemeen fel uit naar cynische commentaren van Engelse zijde die 

door militairen en politici worden nagepraat:  

‘Bij die commentaren stuit men op biologische redeneringen die een soort wet van de jungle 

proclameren. Hieruit blijkt dat Europa nog niet heeft afgerekend met de laatste sporen van 

de nazi-ideologie. Sommige Britse diplomaten uiten zich in anti-islamitische zin, de anti-

discriminatiewetgeving is daar kennelijk nog niet erg aangeslagen. In zo’n klimaat klinken al 

bijna verwijten aan het adres van de slachtoffers dat ze nog niet hebben toegegeven.’ 

 

Oostlander besluit zijn bijdrage met opnieuw een verwijzing naar de tweede wereldoorlog: 

‘Europa heeft Chamberlains en Churchills voortgebracht. We hebben in elk geval ministers 

nodig die zich goed en graag laten informeren, die de situatie werkelijk blijken te kennen en 

die geen tekort hebben aan politieke moed. Nederland is allang geen gidsland meer, maar er 

is niets tegen om enigszins vooraan te lopen bij het overtuigen van de EG-collega’s.’ 

(Oostlander, de Volkskrant, 11 augustus 1992) 

 

Als illustratie staat bij Oostlanders bijdrage een tekening afgedrukt van Relus ter Beek, de 

minister van Defensie, die de lezer met de armen over elkaar geslagen, somber aankijkt.  

 

Woensdag 12 augustus, de dag dat de Tweede Kamer het zomerreces onderbreekt voor een 

debat over de crisis in voormalig Joegoslavië met de ministers Van den Broek (Buitenlandse 

Zaken) en Ter Beek (Defensie), mengt H.J. Neuman, voorzitter van de Commissie 
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Buitenland van het CDA, zich in het debat. Zowel berusting als militair ingrijpen brengt 

risico’s met zich mee is zijn centrale stelling. Berusting impliceert werkeloos toezien ook als 

‘etnische schoonmaak’ en gruwelen onverminderd doorgaan en zich wellicht verder 

uitbreiden over de regio. Mocht militair ingrijpen in een later stadium toch onontkoombaar 

blijken, dan kan de berustenden van vandaag de vraag gesteld worden of zij zich er niet al te 

gemakkelijk vanaf gemaakt hebben.  

 

Voorstanders van militaire interventie kan de vraag gesteld worden van welke aard dat 

ingrijpen dan wel moet zijn. Een politieke oplossing is op dit moment onhaalbaar en 

daarmee is een grootscheepse militaire interventie gericht op het beëindigen van de oorlog 

eveneens onhaalbaar. Ook het concept van een beperkte militaire actie met humanitaire 

doeleinden, kent de nodige problemen. Om hulpkonvooien te beveiligen, voor vluchtelingen 

veilige gebieden te creëren en zo’n honderd gevangenkampen te bevrijden, is een enorme 

krijgsmacht nodig. Een dergelijke actie gaat regelrecht in tegen het fundamentele streven van 

de tegenstander, te weten het scheppen van gebieden die in etnisch en religieus opzicht 

homogeen zijn. Zo’n actie zal ‘daarom vermoedelijk stuiten op meedogenloze en 

onvermoeibare weerstand’, aldus Neuman. Ook de optie geconcentreerde luchtaanvallen is 

betwistbaar: het zal een pis-aller blijken, Belgrado zal optimaal geïnspireerd zijn het 

luchtoffensief te verdragen, in de bijna-zekerheid dat de internationale gemeenschap een 

krachtmeting op de grond niet aandurft. Bovendien: lang niet alle militaire doelen zijn 

bekend en ondanks de veelgeprezen ‘chirurgische’ aanvallen zullen er talloze onbedoelde 

slachtoffers vallen. De keuze is kortom niet gemakkelijk: 

‘Maar of regering en volksvertegenwoordiging nu de berusting kiezen dan wel het militaire 

ingrijpen, ze dienen te beseffen dat ze met de consequenties van hun keuze nog zeer lang 

zullen moeten leven. Ze zullen in staat en bereid moeten zijn, onze televisiedemocratie, die 

vluchtig van besef is, nog vele maanden en jaren na heden duidelijk te maken waarom ze tot 

het een hebben besloten en niet tot het andere.’ (Neuman, de Volkskrant, 12 augustus).  

 

Neumans betoog mondt overigens niet uit in een keuze voor berusting of ingrijpen, ondanks 

de kop ‘Bosnië dwingt tot keuze tussen schande of oorlog’.  

 

Het er naast afgedrukte hoofdredactionele commentaar – kop ‘Partij kiezen’ – eindigt minder 

open. Tot nu toe, aldus de krant, hebben de VN en de EG bij al hun bemoeienissen met ex-
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Joegoslavië de schuldvraag zorgvuldig gemeden en zich opgesteld als onpartijdige 

bemiddelaars. 

‘In de praktijk leidde dit er toe, dat de strijd doorging en de bemiddelaars van tijd tot tijd 

kwamen kijken of men al genoeg van het vechten had. (...) Servië voert een aanvalsoorlog 

waarbij de ‘etnische schoonmaak’ de veroverde gebieden rijp moet maken voor annexatie. 

In de resoluties waarover nu in de boezem van de Veiligheidsraad wordt onderhandeld, moet 

tot uitdrukking komen dat in deze situatie van neutraliteit niet langer sprake kan zijn en 

voorts dat de zogeheten etnische zuiveringen door de internationale gemeenschap als 

oorlogsmisdaden zullen worden beoordeeld. Aan deze conclusies dienen tevens de 

noodzakelijke consequenties te worden verbonden. Acties uitsluitend voor humanitaire 

doeleinden zullen niet voldoende zijn. (...) Alleen een geloofwaardige militaire dreiging zal 

de Servische leiders overtuigen. Indien de onduidelijkheid over de aard van het conflict 

gehandhaafd wordt en opnieuw wordt gekozen  

voor ‘te weinig, te laat’ zal de toestand alleen maar erger worden’ (de Volkskrant, 12 

augustus 1992).   

  

8.8.2 Het interventie-debat in NRC Handelsblad 

In NRC Handelsblad wisselen morele verontwaardiging over met name ‘etnische 

zuiveringen’ en praktische bezwaren tegen een militaire interventie elkaar af. Als minister 

Van Broek de druk op de Serven wil vergroten door hen uit de VN te zetten, is dat volgens 

Von der Dunk, emeritus-hoogleraar geschiedenis van de twintigste eeuw, niet meer dan ‘de 

zoveelste demonstratie van holle retoriek’:  

‘Zonder daadwerkelijk militair ingrijpen, onder welke vlag en in welke vorm dan ook, is de 

systematische ontvolkingspolitiek en het gemoord vanuit Servië niet meer te stoppenen 

feitelijk wet iedereen dat langzamerhand. Door zo’n actie uitdrukkelijk uit te sluiten geeft 

men de agressor uiteraard een schitterende vrijbrief; een hoogstandje van politiek vernuft!’ 

(Von der Dunk, NRC Handelsblad, 4 augustus 1992)  

 

In Von der Dunks visie is sprake van lauwheid en afstandelijkheid in de Nederlandse positie 

ten aanzien van voormalig Joegoslavië. Die lauwheid en afstandelijkheid komt voort een 

traditioneel koloniale en Atlantische oriëntatie waardoor Midden- en Oost-Europa 

Joegoslavië verder weg zijn dan bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Bovendien speelt het 

ideologische denkraam, dat vanaf 1945, de politieke geestesgesteldheid in Nederland 

beheerst, een grote rol. De vaste negatieve pool in dat denkraan wordt gevormd door 
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fascisme en rassendiscriminatie. Al wat daarmee ook maar enigszins in verband kan worden 

gebracht, kan rekenen op de grootste attentie, protest en emotioneel commentaar. Zo valt te 

verklaren waarom elke oprisping van rechts-radicalisme in Duitsland hier te lande voor 

opperste opwinding zorgt. In dat denkraan past voorts een wat ambivalente houding ten 

opzichte van ex-communistische staten: enerzijds passen ze bij de negatieve pool (ze zijn 

immers niet democratisch), anderzijds was het communisme toch ook weer antifascistisch. 

Wat nu in Joegoslavië gebeurt is niet zonder meer inpasbaar in het gefixeerde politiek 

denkraam zoals Von der Dunk dat schetst. En dus, zo stelt hij, blijven de humanitaire acties 

op grote schaal en de massale optochten uit (Von der Dunk, NRC Handelsblad, 4 augustus 

1992).   

Verwijzend naar Munchen 1938 hekelt columnist Hofland een dag later de onmacht en 

onwil van de internationale gemeenschap om in te grijpen: 

 

‘Het ‘München’ voor Bosnië voltrekt zich nu iedere dag: het ontbreekt alleen nog aan een 

naam voor dit Europese verraad. De overeenkomst met het oude ‘München’ ligt niet alleen 

in de opoffering van een klein volk, de inwoners van een stad. Er wordt voor de ogen van 

het hele Westen ook een voortdurende demonstratie gegeven van het eigen politieke en 

morele faillissement. ‘München’ werd gedekt met Chamberlain’s Peace in our time. De 

vrede van nu is ook een schijnvrede die met afzijdigheid wordt gekocht: door politici die het 

peace in our time hebben vervangen door het Na ons de Zondvloed, de leuze die hen in staat 

stelt beter te letten op de stembusuitslag van morgen’ (Hofland, NRC Handelsblad, 5 

augustus 1992).  

  

De redacteuren Michielsen, Nijenhuis en Van Es gaan op de buitenlandpagina in 

afzonderlijke artikelen in op een aantal vragen rond ingrijpen met militaire middelen. 

Michielsen zet de risico’s van een militaire interventie op een rij. Hij wijst erop dat het 

bergachtige, dunbevolkte en dichtbeboste Bosnië het ideale terrein voor partizanen en 

guerrillastrijders is: 

‘ Niet voor niets zijn de VN zelfs met geavanceerde radar niet in staat het zware geschut op 

te sporen waarmee Sarajevo wordt bestookt. En niet voor niets heeft Hitler in de Tweede 

Wereldoorlog in dit gebied zes divisies verloren: terwijl de Duitsers overdag de wegen en de 

steden controleerden, waren de partizanen overdag in de bossen en ’s nachts ook op de 

wegen de baas. Dat Tito’s partizanen ondanks een enorm Duits militair overwicht hun 

bevrijding van Joegoslavië in Bosnië zijn begonnen en dat alle volwassenen in Bosnië al 
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sinds 1968 een opleiding partizanentechnieken hebben gehad – een late erfenis van de inval 

in Tsjechoslowakije van dat jaar – zijn overwegingen die mee zouden moeten spelen 

wanneer wordt gedacht aan militair ingrijpen: men dient bereid te zijn een hoge prijs te 

betalen’.  

 

Michielsen ziet niets in het voorstel van Voorhoeve en van den Doel om met instemming 

van de strijdende partijen in gebieden die nog vrij zijn van geweld ‘veilige havens’ in te 

richten. Het valt niet te verwachten dat de strijdende partijen een dergelijk voorstel zullen 

steunen en bovendien zijn de enige gebieden die nog vrij zijn van geweld onbewoond en bij 

gebrek aan enige infrastructuur ongeschikt voor het inrichten van ‘veilige havens’. ‘Veilige 

havens’ zijn een mooi idee maar op termijn een groot risico. Een Britse deskundige citerend 

schrijft Michielsen: 

‘Wie grenzen trekt institutionaliseert het probleem en zit tien jaar later met een haard van 

ontevredenheid en zelfs terrorisme’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 5 augustus 1992).  

 

Nijenhuis richt zich op de vraag of het Westen de politieke bereidheid heeft in te grijpen. 

Ook hij trekt de vergelijking met Nazi-Duitsland en Hitler (‘Net als Hitler is Milošević 

alleen met geweld te stoppen’) en wijst erop dat de wereld toen pas achteraf de volledige 

waarheid kende. In 1992 berichten de media dagelijks over de gruwelen in Bosnië 

(Nijenhuis, NRC Handelsblad, 5 augustus 1992). Van Es neemt de rol van media, meer 

specifiek van het medium televisie, onder de loep:  

‘Televisiejournaals openden er gisteravond mee: beelden van een begraafplaats in Sarajevo 

waar een moeder en een grootmoeder, rouwend bij het graf van hun dit weekeinde 

vermoorde (klein)kind, onder vuur werden genomen door onbekende schutters. De oorlog in 

het voormalige Joegoslavië is een hele vuile. De ene krijgshandeling is nog smeriger dan de 

andere. Maar deze vuiligheid werd vastgelegd door televisie- en fotocamera’s, het geen 

verschil maakt. (...) Wie voorstander is van interventie op de Balkan moet misschien wel 

eerst pleiten voor sturen van televisieploegen. Politici kijken veel televisie’ (Van Es, NRC 

Handelsblad, 5 augustus 1992).  

 

Terzijde: de meest intrigerende vraag die het betoog van Van Es oproept is wie de 

onbekende schutters geweest zijn. De redenering van Van Es doortrekkend – wie interventie 

wil moet zorgen dat de oorlog op televisie komt – is de volgende stap de schutters te zoeken 

onder groeperingen die het meeste belang hebben bij een militaire interventie. Dat zijn 
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zonder twijfel de Moslims, zij hebben dus het meeste belang bij gruwelijke beelden waarin 

Moslims slachtoffer zijn. In augustus 1992 wordt deze redenering nog nauwelijks hardop 

uitgesproken, enkele maanden later wel. In augustus 1992 zinspeelt een Amerikaanse 

staatssecretaris van Defensie in een artikel in NRC Handelsblad terloops en impliciet op de 

mogelijkheid dat de Moslims op deze manier een militaire interventie dichterbij proberen te 

brengen. In een analyse van de wijze waarop de etnische zuiveringen worden uitgevoerd, 

schrijft hij onder meer: 

‘Ten tweede volharden degenen die tot de etnische zuivering opwekken, haar organiseren en 

uitvoeren in hun ontkenning van eigen betrokkenheid. Zulke geslepenheid staat in scherp 

contrast met bijvoorbeeld de trotse afkondiging door Leonid Brezjnev in 1968 van een 

imperialistische doctrine, waarmee hij in de wereld rondbazuinde waarom hij de 

Sovjettroepen de opdracht had gegeven Tsjechoslowakije binnen te vallen. Belgrado heeft 

geen doctrine afgekondigd. Servische mortieren in Bosnië? Nee, het zijn Duitse mortieren. 

Serviërs die schieten op Moslim kinderen? Nee, het zijn Moslims die hun eigen kinderen 

vermoorden’ (Ikle, NRC Handelsblad, 6 augustus 1992).  

 

Enkele maanden later is de berichtgeving op dit punt veel explicieter. Dat niet de Serven 

maar de Moslims het meeste te winnen hebben bij een militaire interventie, komt nu 

herhaaldelijk naar voren. En in het verlengde daarvan wordt in een enkel geval zwart op wit 

de mogelijkheid opengehouden dat Moslims verantwoordelijk zijn voor gruweldaden tegen 

de eigen bevolking of berichten kranten dat Serven de Moslims als schuldige aanwijzen. Dat 

laatste gebeurt onder meer begin januari 1993. Onder escorte van Franse VN-troepen is een 

Bosnische vice-premier op weg van het vliegveld naar Sarajevo. Hij wordt uit de 

pantserwagen gehaald en doodgeschoten. Volgens de Franse VN-generaal Morillon door 

Serven, volgens een woordvoerder van de Bosnisch-Servische regering is dat een absoluut 

onware beschuldiging en is het een truc van de Moslims om de internationale gemeenschap 

ertoe te brengen in te grijpen en het Geneefse overleg te verstoren (Serven doden vice-

premier Bosnië onder ogen Fransen, NRC Handelsblad, 9 januari 1993). In de Volkskrant en 

Trouw zijn de bewoordingen iets anders, de strekking van de berichten is dezelfde: volgens 

de Bosnisch-Servische regering is sprake van een poging van de Moslims om een militaire 

interventie uit te lokken en komen ze daarom met een wreedheid op de proppen (Vice-

premier vermoord, Trouw, 9 januari 1993; Serven doden Bosnische vice-premier, de 

Volkskrant, 9 januari 1993). Terzijde: de kranten laten niet alleen in de koppen maar ook in 
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het vervolg van de berichtgeving duidelijk uitkomen aan de Bosnisch-Servische lezing geen 

geloof te hechten.  

 

Terug in de eerste week van augustus 1992, kunnen we constateren dat het 

hoofdredactioneel commentaar in NRC Handelsblad de nuance grotendeels voorbij is. Onder 

de kop Ingrijpen noodzakelijk schrijft de krant onder meer:  

‘Het ontbreekt de internationale gemeenschap en haar leiders aan verbeeldingskracht. Twee 

misvattingen liggen daaraan ten grondslag. De eerste is dat het Servische probleem te groot, 

de andere dat het niet groot genoeg is. De opsomming van bezwaren tegen een krachtdadig, 

dus militair ingrijpen is lang, maar komt erop neer dat de lessen van Vietnam, Libanon en 

Ulster niet mogen worden vergeten. Een langdurige aanwezigheid van honderdduizenden 

zwaarbewapende soldaten zou vereist zijn en dan nog zou de chaos alleen maar groter 

worden; een impasse op hoger niveau heeft een Amerikaanse bewindsman die val al eens 

genoemd. Bosnië leent zich voor guerrilla, de bewoners zijn geboren guerrillastrijders zoals 

met name de nazi’s hebben ondervonden. 

Anderzijds: gewapende conflicten hebben een climax, de strijdende partijen raken ten 

langen leste uitgeput. Dat is het geëigende moment voor bemiddeling (zie Cambodja, 

Angola, Afghanistan). Zolang de strijd zich niet zodanig uitbreidt dat de ‘internationale 

vrede’ in gevaar komt, kan er worden afgewacht. De Servische suprematie zou dus zelfs 

positief kunnen worden geduid: de aanstaande ondergang van de Moslims maakt een 

regeling eenvoudiger.’ 

 

Een dergelijke winst- en verliesrekening acht de krant onaanvaardbaar vanwege het 

‘ontbreken van een existentieel gegeven dat vooral democratische staten aangaat’.  

De krant doelt daarmee op de democratische waarden waarvoor Europa zegt te staan. Legt 

Europa zich neer bij het lot van Moslims, dan is het keerpunt gepasseerd en kan de 

afbladdering van de eigen waarden niet ongedaan gemaakt worden: beschaamd zal Europa 

zwijgen iedere keer dat iemand informeert naar het lot van de Moslims in Bosnië. De krant 

pleit voor het aanzienlijk opvoeren van de militaire inspanning in Bosnië om de 

geterroriseerde en hongerende burgers te beschermen tegen hun belagers. De krant spreekt 

steun uit voor een eerdere suggestie van Nederland, het instellen van ‘veilige gebieden’ 

(NRC Handelsblad, 5 augustus, 1992).  

 

Twee dagen later benadrukt de hoogleraar Nieuwe geschiedenis Brands op de opiniepagina 
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nog eens dat een militaire interventie in enigerlei vorm heldere politieke doelen vereist. Hij 

signaleert grote verwarring: wie gisteren nog tegen was, is vandaag voor militair ingrijpen: 

‘Begrijpelijk, wanneer men de hartverscheurende beelden ziet’, schrijft hij. ‘De foto die 

dinsdag in veel kranten stond – een huilend klein kind in een bus op weg naar Duitsland, 

onderweg beschoten door sluipschutters – past in de categorie niet uit te wissen beelden. In 

Amerika veroorzaakte de mortieraanval op Bosniërs die voor brood in de rij stonden, zo’n 

onrust, dat de regering in Washington zich gedwongen zag iets te doen wat zij de dag 

daarvoor nog afwees. De druk van de media, en in het verlengde daarvan, van de publieke 

opinie zal sterker worden: ‘Regering doe in godsnaam iets, wat dan ook! Alles is beter dan 

lijdzaam toezien bij deze verschrikkingen.’’  

 

Brands wijst met nadruk op de grote risico’s van militair ingrijpen – de gruwelen zullen 

erger worden en zich uitbreiden – met als gevolg dat de roep om militair ingrijpen nog 

sterker zal worden. Brands verwacht dat de regeringen, inclusief die van de VS, op de druk 

van de publieke opinie zullen reageren met iets wat op een militaire interventie lijkt, zonder 

dat dat het echt is. Hij is ronduit pessimistisch over de mogelijkheden van een grootscheepse 

interventiemacht: het in eerste instantie beperkte mandaat zal, zo voorspelt Brands, steeds 

verder worden opgerekt ‘totdat het Westen tot de oren in dit militaire moeras is 

weggezonken’. Maar ook een beperkte militaire actie brengt in zijn visie tal van risico’s met 

zich mee: 

‘Bij een beperkte militaire actie moet men helder zijn doelen voor ogen hebben: wat men 

wel en wat men niet zal doen. Wie kan nu, in deze verwarring, die beperkte doelen helder 

formuleren? Voor wie zou men moeten kiezen? Hoe kies je partij in een 

vendettamaatschappij? Wat kunnen geregelde troepen überhaupt uitrichten tegen de talrijke 

militaire bendes met als leiders dronken roverhoofdmannen die God noch gebod 

gehoorzamen? Hoe zou men de strijdenden in deze versnipperde strijdtonelen, zonder 

frontlijnen, kunnen scheiden?’ 

 

De lijst risico’s is daarmee niet uitgeput. Brands noemt verder nog de mogelijkheid dat 

westers militair ingrijpen ongewild zal leiden tot een enorme uitbreiding van het 

gevechtsterrein en dat – opnieuw ongewild, maar toch – ingrijpen de Serven politiek gewin 

brengt in de vorm van ‘etnisch zuivere’ gebieden (Brands, NRC Handelsblad, 7 augustus 

1992).  

 



 

 

226 

Voorhoeve en Van den Doel kiezen 10 augustus 1992 NRC Handelsblad als podium om 

opnieuw te pleiten voor ingrijpen. In de discussie over militaire interventie, worden – aldus 

Voorhoeve en Van den Doel – drie argumenten tegen ingrijpen aangevoerd: 

• de angst voor een nieuw Vietnam of Libanon; 

• het instellen van veilige gebieden voor vluchtelingen speelt Servië in de kaart, de politiek van 

‘etnische zuiveringen’ slaagt dan; 

• de internationale gemeenschap wordt het toch niet over eens over enigerlei vorm van interventie 

(genoemd door de Britse premier Major).  

 

De auteurs verwerpen de argumenten tegen interventie stuk voor stuk. Wat Vietnam/Libanon 

betreft stellen ze dat historische pararellen vaak mank gaan en de specifieke kenmerken van 

een nieuw probleem miskennen. In het geval Bosnië gaat het niet om het herstellen van de 

multi-etnische staat, na al het vergoten bloed is dat onhaalbaar. Het doel is nu beperkter, te 

weten het redden van de weerloze burgerbevolking.  

 

Wat het tweede argument betreft: de Serven willen een opdeling van Bosnië-Herzegovina 

waarbij voor de Moslims (44 procent van de bevolking) vijf procent van het grondgebied 

overblijft. Gevolg zal zijn een ‘holocaust in Europa die de gevluchte Bosniërs in geen honderd 

jaar zullen vergeten. Over heel Europa verspreid en gesteund door islamitische staten zullen zij 

hun recht opeisen. Wil Europa een tweede PLO?’ Voorhoeve en Van den Doel stellen dat juist 

de tegenstanders van militaire interventie de Servische politiek in de kaart spelen.  

Hun weerwoord op het derde argument tegen ingrijpen is even kort als krachtig: ‘Zo kan elke 

verantwoordelijkheid worden ontlopen!’.  

 

Voorhoeve en Van den Doel pleiten voor een militaire actie met als doel de Serven dwingen de 

concentratiekampen onder internationaal toezicht te stellen en de gevangenen over te dragen, de 

aanvoerroutes voor humanitaire hulp te beveiligen en de zware artillerie in de bergen rondom 

Sarajevo uit te schakelen. Een dergelijke interventie is noodzakelijk zo benadrukken ze, om de 

mogelijkheid van een groot Europees bloedbad uit te sluiten: 

‘Wie een gewapende humanitaire ingreep in Bosnië te riskant vindt, moet goed afwegen dat de 

risico’s van niets doen nog veel groter zijn. Servië slaagt dan in zijn ‘etnische zuivering’, dat 

‘newspeak’ is voor genocide. (...) Als niet wordt ingegrepen zullen dan Albanië, Turkije, 

Griekenland en Bulgarije blijven toekijken als Kosovo en Macedonië aan de beurt zijn? Er is een 
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levensgroot risico dat niets doen een grote Balkan-oorlog veroorzaakt. Uit vrees voor de risico’s van 

een humanitaire interventie roept de wereld een nieuw bloedbad over zich af.’ (Voorhoeve en Van 

den Doel, NRC Handelsblad, 10 augustus 1992). 

 

De berichtgeving in NRC Handelsblad van diezelfde middag wekt de indruk dat het overtuigen 

van de EG-collega’s – waar Oostlander ’s ochtends in de Volkskrant toe opgeroepen had – een 

wat overbodige bezigheid is. De kop Dadendrang domineert debat EG in combinatie met de 

tussenkop We moeten expansionistische krankzinnigheid, etnische idiotie en moorddadige gekte 

stoppen, doet vermoeden dat de EG bereid is in te grijpen. Bij lezing blijkt het te gaan om een 

verslag van een bijeenkomst van het Europese Parlement. De voorzitter van de Europese 

Commissie, de Fransman Delors, heeft in een nauwelijks verhuld ‘Aux armes, citoyens!’, de 

lidstaten opgeroepen het Servische regime militair van repliek te dienen. 

 

‘De Commissie en het Parlement zijn het er over eens dat Servië niet met onderhandelen kan 

worden tegengehouden – nu is het wachten op de Voorzitter en de lidstaten’,  

 aldus de laatste zin van het verslag. Na kop en tussenkop mag dat toch een verrassende 

slotzin heten (Jensma, NRC Handelsblad, 11 augustus 1992; zie ook Delors maant Europa 

tot interventie Bosnië, De Telegraaf, 11 augustus 1992).  

 

Pal onder het verslag van de bijeenkomst van het Europese Parlement, luidt de kop boven 

een artikel over het interventie-debat in de VS Voorzichtigheid domineert in debat VS.  

Correspondent Maarten Huygens schetst daarin een beeld van de interventie-discussie dat 

verrassend grote overeenkomst vertoont met het beeld in de onderzochte dagbladen: 

publieke opinieonderzoek laat zien dat Amerikanen graag willen ingrijpen, maar 

terugschrikken voor de consequenties op langere termijn (ook hier fungeren Vietnam en 

Libanon als schrikbeeld). En politici lijken te pendelen tussen droom en daad: 

‘De uitspraken uit Washington zijn afwisselend krijgshaftig en sussend. Het is alsof de 

Amerikaanse regeringsfunctionarissen telkens schrikken van hun eigen felheid over het 

conflict in de Balkan. Amerikaanse politici worden heen en weer geslingerd tussen 

berekenend realisme en Wilsoniaanse idealen voor een nieuwe wereldorde.’ (Huygen, NRC 

Handelsblad, 11 augustus 1992). 

 

Heldring wijst erop dat het over ‘t algemeen politici zijn die dezer dagen roepen om actie. 

Zelfs Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad ziet geen andere mogelijkheid 
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dan militaire actie. De militairen zijn – opnieuw: over het algemeen – huiverig ten aanzien 

van welk militair ingrijpen in Joegoslavië dan ook. Heldring vindt dat begrijpelijk, niet 

alleen omdat militairen weten wat oorlog betekent, maar ook omdat we te maken hebben 

met een militant, zwaarbewapend volk en met bergachtig terrein dat zich bij uitstek leent 

voor guerrillavoering, iets waarvoor enkele generaties Serven zijn opgeleid. Principieel, zo 

betoogt hij, is er niets tegen een militaire actie gericht op humanitaire doelen. 

‘Het beschermen van hulpeloze mensen is offers waard, het beteugelen van Serviërs ook en 

het voorkomen dat anderen Servië’s voorbeeld zullen volgen, nog meer.’  

 

Dat Heldring zich desondanks sceptisch toont over een militaire interventie op korte termijn, 

hangt samen met het feit dat hij allerminst overtuigd is dat met zo’n operatie deze doelen 

bereikt zullen worden. De militaire deskundigen hebben simpelweg tijd nodig om te 

plannen, te analyseren en te organiseren. Pas dan kunnen politici beoordelen of sprake is van 

een ‘aanvaardbaar risico’. Daar komt nog bij dat allerminst zeker is of de internationale 

gemeenschap op korte termijn voldoende politie wil kan opbrengen om als een partij op te 

treden tegen Servië. Binnen Europa en tussen Europa en de Verenigde Staten is eenheid ver 

te zoeken. Zo gezien is Joegoslavië dus  

‘een testcase voor de verhoudingen binnen Europa en tussen Amerika en Europa. De uitslag 

hangt niet zozeer van de wil der betrokkenen af – hoewel die nog op de proef moet worden 

gesteld – als wel van hun vermogen orde op zaken te stellen in uitgerekend het land dat ook 

Hitler nooit helemaal onder de knie heeft weten te krijgen’ (Heldring, NRC Handelsblad, 11 

augustus 1992).    

 

Gudrun Gutovski (ex-secretaris van de voormalige Evangelische Volkspartij) en Hans 

Feddema (lid van de beleidsgroep Buitenland van Groen Links) verzetten zich tegen de roep 

om militair ingrijpen: ‘Het heeft geen zin te pleiten voor gewapend ingrijpen, als we de 

gevolgen daarvan niet kunnen overzien’. Zij pleiten voor grootscheepse humanitaire hulp, 

niet alleen voor de Bosnische slachtoffers maar ook voor weerloze Serven en Kroaten in 

Bosnië. Leidraad voor de vredestichters in Bosnië dient de uitspraak van Tolstoj te zijn: 

‘Blus geen vuur met vuur, en bestrijdt geen water met water’ (Gutovski en Feddema, NRC 

Handelsblad, 12 augustus 1992)   

 

Een andere externe deskundige, E. Szirmai, hoofddocent ontwikkelingseconomie aan de 
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Rijksuniversiteit Groningen, betoogt dat de EG een fundamentele fout hebben gemaakt door 

drie voormalige deelstaten van Joegoslavië als onafhankelijke staten te erkennen. De 

verschillende etnische groepen woonden en leefden in voormalig Joegoslavië volkomen door 

elkaar heen. In een dergelijke situatie is de het enig juiste beleid ‘te streven naar het behoud 

van de veelvolkerenstaat’. Szirmai stelt dat met name onder Duitse druk – het 

onafhankelijkheidstreven van Kroatië kon rekenen op steun van de Duitse minister van 

Buitenlandse Zaken Genscher en van de publieke opinie – de EG overgegaan is tot 

erkenning. Gevolg: miljoenen Serven vormden in een klap een minderheid in de nieuwe 

onafhankelijke staatjes. Voor extremistische politici dè gelegenheid om een psychose van 

angst en wraakzucht te creëren. Szirmai beschouwt Milošević als de initiatiefnemer voor het 

geweld.  

De internationale gemeenschap had en heeft daar geen afdoende antwoord op:  

‘Erkenning van onafhankelijke staten in zo’n situatie zou slechts zin hebben, als men ook de 

consequenties trekt van militaire interventie, en als men de nieuwe staten helpt bij de 

verdediging van hun grondgebied. Geen enkel land is echter bereid om honderdduizenden 

manschappen in te zetten in een landoorlog zonder duidelijke grenzen. De huidige verbale 

erkenning, zonder feitelijke steun, is de slechtst denkbare optie.’ (Szirmai, NRC 

Handelsblad, 12 augustus 1992). 

 

Hofland vraagt zich in zijn column af wat er gebeurd is met de Servische autoriteit die de 

televisie heeft toegelaten tot het concentratiekamp met de ‘klassieke gevangene’.  

‘Hoe ver was het interventie-debat nu gevorderd als die vermagerde man met zijn gestalte en 

vooral zijn ogen uit 1945 niet op alle beeldschermen van het Westen was geweest? Die 

Servische kampcommandant heeft een historische vergissing gemaakt’.  

 

Voor Hofland blijft het effect van televisiebeelden een raadsel: soms is het effect 

verpletterend, soms is het onbegrijpelijk afwezig. In dit geval hebben de kampbeelden een 

keerpunt in de publieke opinie bewerkstelligd, 

‘de kampcommandant die misschien wel dacht dat na alle lijken een paar vermagerde 

gevangenen er gemakkelijk bij konden, heeft de doorslag gegeven. (...) Het is misschien een 

gelukkig toeval dat een Servische kampcommandant de televisie heeft toegelaten bij het 

prikkeldraad waarachter een man staat die regelrecht aan Dachau doet denken. Het is absurd 

in zijn willekeur dat daarmee de noodzaak tot interventie bewezen wordt geacht’ (Hofland, 

NRC Handelsblad, 12 augustus 1992)  
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8.8.3 De interventie-discussie in Trouw 

‘Schaamte’ is – net als in hoofdredactionele commentaar in NRC Handelsblad van de dag 

daarvoor – in het hoofdredactioneel commentaar van Trouw d.d. 6 augustus 1992, een 

belangrijk begrip in de oordeelsvorming. De krant signaleert een sterk toenemende roep om 

militair ingrijpen en vindt dat begrijpelijk: 

‘De situatie is er ook naar: uithongering van omsingelde steden en dorpen, zware 

bombardementen op woonwijken, ‘etnische zuiveringen’ en deportaties, concentratiekampen 

waar gemarteld wordt, miljoenen mensen op de vlucht en misdadigers die zelfs het 

bombarderen van een begrafenisplechtigheid niet schuwen.’  

 

De Joegoslavische vechtersbazen, de Serven voorop, hebben ruimschoots aangetoond dat ze 

slechts voor rede vatbaar zijn als die rede uit de loop van een kanon komt. De vraag is nu 

welke vorm de militaire interventie moet aannemen. Duidelijk is in ieder geval dat de 

internationale gemeenschap niet bereid is tot een massale militaire interventie, bedoeld om 

een einde te maken aan de burgeroorlog. Wel lijkt de bereidheid te groeien om met militaire 

middelen  

‘de humanitaire acties ten behoeve van de bevolking in het voormalige Joegoslavië te 

beschermen. Daar kunnen we blij mee zijn, want het gaat inderdaad niet aan dat in Europa 

dingen gebeuren die aan de ergste verschrikkingen van de tweede wereldoorlog doen 

denken. De internationale gemeenschap, en met name de Europese, die barst van de 

instellingen op het gebied van vrede en veiligheid, rechten van de mens en wederzijdse 

samenwerking, moet zich diep schamen, als ze niet de bereidheid kan opbrengen, offers te 

brengen om aan deze barbarij een einde te maken.’  

 

Waarop de krant ogenblikkelijk de vraag opwerpt of de bereidheid blijft bestaan in het zicht 

van de mogelijke consequenties: 

‘Hoeveel blijft er over van de bereidheid bij de Nederlandse bevolking, bij onze 

parlementariërs (...) als er om het leven gekomen Nederlandse militairen zijn te betreuren en 

het Binnenhof vol staat met moeders en vrouwen die eisen dat hun zonen en mannen 

onmiddellijk terugkeren? Daarmee is niet gezegd dat Nederland afzijdig moet blijven bij een 

interventie. Wel dat de consequenties op langere termijn, voor zover die zijn te overzien, 

eerlijk en hard onder de aandacht van de Nederlandse bevolking moeten worden gebracht. 

(...) Na alle geschonden bestanden mag duidelijk zijn dat dreigementen aan het adres van de 
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Joegoslavische struikrovers gevolgd moeten worden door harde maatregelen. Zijn we 

daartoe niet bereid, dan doen we er beter het zwijgen toe. Hoe beschamend ook’ (Interventie 

vergt offers 1 & 2, Trouw, 6 augustus 1992).  

   

Van enige scepsis of terughoudendheid ten aanzien van een militaire interventie is bij 

Europarlementariër Arie Oostlander niets te bespeuren. Op de opiniepagina van Trouw 

verschijnt onder de kop ‘Scenario van de jaren dertig’ een artikel van zijn hand waarin de 

activiteiten van de Bosnische Serven en die van de Nazi’s op een lijn gesteld worden. Aan 

de vooravond van de Joegoslavië-conferentie die in Londen belegd is, heeft hij geen goed 

woord over voor het veel te praterige beleid van de EG: 

‘Karadzić wordt keurig in Londen ontvangen; niet om deze misdadiger zijn ‘Neurenberg’ te 

verschaffen, maar om serieus naar zijn racistische ‘Endlösung der Bosniënfrage’ te luisteren. 

(...) Het hele scenario van de jaren dertig ontrolt zich voor onze ogen. Moslims (joden) 

worden mondjesmaat toegelaten en het liefst direct terug gestuurd; Bosnië (Tsjecho-

Slowakije) dreigt te worden verkocht aan Karadzić en Mate Boban (Hitler/Mussolini); Hurd 

(Chamberlain) keert terug met een traktaatje ‘peace in our time’. De internationale 

vredesconferentie dient als schaamlap, immers, iedere politicus weet dat hoe groter het 

aantal deelnemers, des te minder kans op enigerlei resultaat’ 

 

Oostlander gaat niet in op de vraag welke politieke doelen aan een militaire actie ten 

grondslag zouden moeten liggen en hoe een dergelijke actie vormgegeven zou kunnen 

worden. Nadat in juni nog een voorstel voor een beperkte militaire actie bij gebrek aan 

politieke steun sneuvelde, signaleert Oostlander nu groeiende steun voor militair ingrijpen: 

‘De steun voor militaire actie groeit in het Europese Parlement en ook in Nederland, maar in 

juni was het nog niet zover. Week na week zagen we ‘deskundigen’ op de buis die met 

behulp van een vinger en wat spuug in staat bleken om de politieke windrichting in te 

schatten. 

Militair schijnt het zeer wel doenlijk om een paar eilandjes bij Argentinië of om de feodale 

regering van een oliestaatje te redden. Bijstand aan een wettige regering die zelf over een 

leger beschikt schijnt te moeilijk.’  

 

Oostlander besluit met een oproep aan het Europees Parlement: 

‘Het Parlement zal moeten weigeren medeverantwoordelijk te worden voor racistische 

oplossingen voor de oorlog tegen Bosnië-Herzegovina. En de wettige regering van die 

republiek zal van ons moeten horen dat aan een eventueel cynisme van de Raad elke 
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democratische basis ontbreekt (Oostlander, Trouw, 7 augustus 1992).  

 

Een dag later betoogt een lid van de Joegoslavië-werkgroep van het IKV dat de reactie van 

de internationale gemeenschap op de oorlog in Bosnië aantoont dat agressie loont: de 

Bosnische Moslims hebben zich door de bank genomen constructief en verzoenend 

opgesteld en worden daar nu voor gestraft. Ook hij schuwt de vergelijking met WO II 

allerminst: 

‘Voorzover de tweede wereldoorlog tegen Hitlers’ ‘Blut und Boden’ filosofie gericht was, is 

ze tevergeefs gevoerd; in ex-Joegoslavië (maar niet alleen daar) doet ze weer volop opgang’.  

 

De val van het communisme is in zijn visie voor Joegoslavië allesbehalve een zegen 

gebleken: met mensenrechten en persvrijheid is het slechter gesteld dan de laatste decennia 

onder een communistisch bewind ooit het geval geweest is. En zolang de internationale 

gemeenschap de ‘etnische schoonmaak’ gedoogt, moet ze zich voorbereiden op een 

vluchtelingenstroom van enkele miljoenen inwoners van voormalig Joegoslavië. 

Ontheemden die zich permanent elders moeten vestigen. Of ze moet, ingeval de EG de 

grenzen sluit, getuige willen zijn van massale sterfte door honger, kou en ziekten onder 

ongewenste etnische groepen. Het lijkt het er op dat de internationale gemeenschap het een 

noch het ander doet en voorlopig volstaat met het ontkennen van de realiteit (Emck, Trouw, 

8 augustus 1992).  

 

Politiek tekenaar Tom vat dinsdag 11 augustus situatie en stemming samen: hij laat een VN-

militair met in de rechterhand een klein pistool en in de linker een instructie ‘Nieuwe aanpak 

van het voormalige Joegoslavië roepen: HALT !... of ik ga ’n héél klein beetje schieten..!’. 

 

Woensdag 12 augustus verschijnen meerdere artikelen met achtergronden, analyses en 

opinie inzake de interventiekwestie. In een interview licht De Hoop Scheffer, buitenland-

woordvoerder van het CDA, de opstelling van de CDA-fractie toe: 

‘Ik besef terdege dat de internationale gemeenschap en Nederland grote risico’s nemen door 

militairen in te zetten in het voormalige Joegoslavië, maar het alternatief is op je handen te 

blijven zitten en toe te zien hoe zich in Europa een volkerenmoord voltrekt. Dat vind ik 

onacceptabel’  

 

Het CDA steunt de inzet van Nederlandse militairen bij de voorgenomen humanitaire actie 
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in voormalig Joegoslavië maar vermijdt nadrukkelijk de term ‘militair ingrijpen’. Die term, 

aldus De Hoop Scheffer, wekt de indruk dat de internationale gemeenschap in staat zou zijn 

een einde te maken aan de oorlog in Bosnië. Iets wat op dit moment onmogelijk is. Voor De 

Hoop Scheffer zijn twee dingen duidelijk: de volkerenmoord moet ophouden en etnische 

zuiveringen kunnen niet worden getolereerd. Maar hoe de wereld, zonder deelnemer aan de 

oorlog te worden, erin zal slagen de al bestaande grensverleggingen in het voormalige 

Joegoslavië terug te draaien?? (Meijer, Trouw, 12 augustus 1992).    

 

In een ander interview spreekt Korthals Altes, ex-ambassadeur en nu actief in CDA en 

vredesbeweging, zich uit tegen militaire actie. Reagerend op allerlei ideeën die in de 

interventie-discussie geopperd zijn, zegt hij: 

‘Wat ik steeds mis, is een zorgvuldige afweging van doel en middelen. Is het niet 

lichtvaardig om te menen dat ‘beperkte militaire acties’ dat ook zullen blijven en niet gaan 

uitlopen op een noodlottig scenario? Wanner je de voedselhulp wilt beschermen, de 

concentratiekampen bevrijden en een veilige zone voor de Islamieten in Bosnië wilt 

afdwingen, blijf ik me afvragen hoe ver je precies met militair geweld wilt gaan. Het is 

buitengewoon hachelijk in zo’n burgeroorlog de kluwen uiteen te trekken. (...) Wat we nu 

moeten doen, is eerst een toekomstig perspectief voor de Balkan scheppen. Economische 

programma’s maken, waardoor de verschillende volken weer tot samenwerking worden 

gebracht. Vroeg of laat moeten die toch weer samenleven. Je moet niet roepen ‘we moeten 

snel iets met militairen doen’. Want waar houdt dat op? (Lagas, Trouw, 12 augustus 1992). 

 

Een derde bijdrage is van redacteur Nicole Lucas. Mede op basis van een rapport van het 

Londense Instituut voor Europese Defensie- en Strategische Studies, schetst zij een uiterst 

somber scenario. Het risico is aanwezig dat de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië niet 

beperkt blijft tot Bosnië, maar dat ook Kosovo er in betrokken raakt. De spanningen tussen 

de Albanese meerderheid en de Servische minderheid lopen hoog op. Volgens sommigen 

zitten de Servische machtshebbers te wachten op een gewapende opstand van de Albanezen. 

Dat verschaft hun een excuus om ook Kosovo van ‘vreemde smetten’ te zuiveren. In dat 

geval is het risico groot dat Kosovo het begin van de echte Balkan-oorlog wordt: Albanië, 

Griekenland (pro-Servië) en Turkije (pro-Albanië) kunnen zich in dit scenario niet of 

nauwelijks afzijdig houden. In de discussie over interventie speelt ook dit scenario een rol 

(Lucas, Trouw, 12 augustus 1992).  
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8.8.4 De interventie-discussie in De Telegraaf 

‘Laat ons de afschuwelijke feiten onder de ogen zien, maar laat ons conclusies trekken met 

onbewogen gemoed’.  

Zo begint G.B.J. Hilterman zaterdag 1 augustus zijn beschouwing over de toestand in de 

wereld. Politieke terroristen (Servië en Irak) dagen het Westen uit en het antwoord daarop is 

niet voorhanden. Hilterman gaat ervan uit dat er voorlopig niets anders op zit dan 

 ‘te proberen de Serviërs met politieke en andere dwangmiddelen in toom te houden’ 

(Hiltermann, De Telegraaf, 1 augustus 1992).   

 

Het hoofdredactioneel commentaar van 5 augustus is een treffende illustratie van wat 

hoogleraar Beunders twee dagen later ‘een oefening in machteloosheid’ noemt (Beunders, de 

Volkskrant, 7 augustus 1992). Onder de kop Gruwelen stelt de krant vast dat de VN en de 

VS het bestaan van gevangenkampen in Bosnië-Herzegovina hebben bevestigd. Vervolgens 

schrijft de krant onder meer: 

‘Een normaal mens kan zich nauwelijks meer een voorstelling maken van de al maar erger 

wordende gruwelen in dat deel van het voormalige Joegoslavië. De krankzinnige beelden 

van op straat stervende mensen die nog eens extra worden beschoten, weeskinderen die 

worden neergeknald door sluipschutters, kampen des doods... De smeerlapperij is niet meer 

te bevatten.  

En wat doet de beschaafde wereld? 

Te weinig’, 

waarop de krant de Europese buren van Bosnië oproept zo snel mogelijk een speciale zitting 

van de Veiligheidsraad te eisen, louter bedoeld om keihard op te treden tegen de 

bandietenbendes in Bosnië (De Telegraaf, 5 augustus 1992).  

Een dag later verschijnt een artikel – ontleend aan het persbureau Reuter – waaruit blijkt dat 

Britse experts een militaire interventie in Bosnië om twee redenen met de nodige scepsis 

bejegenen. Onderzoeker Foster citerend schrijft de krant:  

‘Een van de grootste problemen zal de bevolking zijn. In de Tweede Wereldoorlog werden 

tussen de 10 en 14 Duitse divisies door Joegoslavische partizanen vastgepind en ik zie een 

multinationale strijdmacht geen dorpen met de grond gelijkmaken of gijzelaars neerschieten 

om vijanden af te schrikken.’  

 

Concluderend stelt Foster echter dat er een nog groter probleem bestaat, namelijk  
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‘de regeringen op een lijn te krijgen om een effectief plan te ontwerpen voor de inzet van 

een multinationale troepenmacht.’ (Britse experts sceptisch over militair ingrijpen in Bosnië, 

De Telegraaf, 6 augustus 1992). 

 

Redacteur Kees Lunshof laat zaterdag 8 augustus geen ruimte voor twijfel bestaan over zijn 

opvatting. Onder de kop Militaire actie tegen Serven onhaalbaar stelt hij dat om morele 

(‘etnische zuiveringen’ staan haaks op alle volkenrechtelijke afspraken die na de tweede 

wereldoorlog zijn gemaakt, wat Servië en in mindere mate Kroatië in Bosnië uithalen is 

onacceptabel) en politieke (risico van overslaan vijandelijkheden naar Kosovo en vervolgens 

naar de gehele Balkan) overwegingen de wereld zich niet kan afkeren van wat in Bosnië 

gebeurt. Dat gezegd zijnde, concludeert hij vervolgens dat alle plannen voor een militaire 

interventie dezelfde nadelen hebben: 

‘Het gevaar dat onder de burgerbevolking nog meer slachtoffers vallen is groot. Bovendien 

is de kans op slachtoffers onder de ingezette militairen zeer groot, wat op den duur de steun 

van het thuisfront voor dergelijke operaties ondermijnt. Tegelijk realiseren regeringen zich 

maar al te goed dat, als ze eenmaal troepen ter beschikking hebben gesteld, ze deze niet 

zomaar kunnen terugtrekken. Het belangrijkste probleem is echter dat ze er lang niet zeker 

van zijn dat militair ingrijpen ook echt zal helpen.  

Blijft succes afwezig, dan wordt de wereldgemeenschap zelf met een militaire interventie in 

een poel van ellende gezogen. Herinneringen aan de gebeurtenissen in landen als Vietnam, 

Cambodja, Afghanistan, Libanon en Ulster liggen voor de hand.’  

 

Lunshof gaat ervan uit dat de NAVO-landen de militaire actie zullen beperken tot 

ondersteuning van humanitaire hulp. Op die manier zullen de regeringen trachten zich te 

bevrijden uit de klem van toenemende druk vanuit de publieke opinie enerzijds en tot 

voorzichtigheid manende militaire deskundigen anderzijds (Lunshof, De Telegraaf, 8 

augustus 1992).  

  

8.8.5 Het interventie-debat in de dagbladen: een tussenstand 

De discussie tot nu toe wordt beheerst door drie thema’s, kortweg aan te duiden als morele 

verontwaardiging, militaire risico’s en media en machteloosheid.  

 

Morele verontwaardiging 

De eerste discussieronde overziend, kunnen we vaststellen dat in alle onderzochte dagbladen 
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de tweede wereldoorlog fungeert als hèt referentiekader om het Kwaad in Bosnië te 

beschrijven, van betekenis te voorzien en de morele verontwaardiging te articuleren. 

Verschillende iconische beelden en uitdrukkingen uit die periode worden bij herhaling 

gebruikt: Chamberlain en het ‘verraad van München’, goederenwagons, jodenvervolging, de 

‘Endlösung der Bosniënfrage’, Nazi-eenheden die wreedheden begaan, Milošević als de 

nieuwe Hitler, een vergeefs gevoerde oorlog tegen Hitlers ‘Blud und Boden’ filosofie, 

concentratiekampen – ze zijn allemaal terug te vinden in de onderzochte dagbladen. De 

conclusie wordt zo onontkoombaar: de internationale gemeenschap moet iets doen. 

 

Militaire risico’s 

Bij de daarop volgende discussie over de mogelijkheden en risico’s van een militaire 

interventie is de tweede wereldoorlog opnieuw een belangrijk referentiekader, samen met 

wat een van de auteurs aanduidde als Het Moeras, daarmee doelend op de angst van de 

internationale gemeenschap om in een uitzichtloze guerrilla (Vietnam) terecht te komen. Bij 

de risico’s van een militaire interventie wordt er meerdere malen aan herinnerd dat het 

(zelfs) Hitler niet gelukt is de partizanen in voormalig Joegoslavië te verslaan. Volgens NRC 

Handelsblad verloor Hitler in dit gebied zes divisies, volgens de berichtgeving in De 

Telegraaf wisten de partizanen 10 à 14 Duitse divisies in dit gebied vast te pinnen. De 

boodschap is even helder als impliciet: Serven in het Bosnisch berggebied vormen een niet 

of nauwelijks te verslane tegenstander.  

Die boodschap wordt in de Volkskrant ontkracht, ironisch genoeg met een verwijzing naar 

de tweede wereldoorlog: Hitler versloeg in 1941 de Joegoslaven binnen zes dagen en 

beperkte zijn eigen verliezen tot 166 manschappen. Voor een herhaling van de 

guerrillaoorlog die vanaf 1941 behoeft in het geheel geen angst te bestaan.  

 

‘Het Moeras’ als referentiekader voor militaire risico’s hangt nauw samen met het 

voorgaande. In feite gaat het ook hier om de angst verzeild te raken in een langdurige en 

uitzichtloze guerrillaoorlog. Alleen wordt die angst hier niet gekoppeld aan de chetniks en 

partizanen van Tito die de Duitse divisies het leven zuur maakten, maar aan de naoorlogse 

guerrilla’s in Vietnam, Cambodja, Libanon en Afghanistan (en soms ook Ulster). Stuk voor 

stuk gewapende conflicten die voor de VS en/of het Westen en/of andere betrokken landen 

een roemloos einde kenden. Ook hier is de boodschap duidelijk: een militaire interventie in 

Bosnië is gedoemd te mislukken.  
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Media en machteloosheid    

De spanning tussen ‘morele verontwaardiging’ en ‘militaire risico’s’ wordt in het geval van 

Bosnië nog eens extra groot door de aanwezigheid van media, met name van tv- en 

fotocamera’s. Zij vangen de onvoorstelbare gruwelen in alleszeggende beelden. Zoals de 

foto van het meisje in de deur van de treinwagon naderhand uitgroeide tot hèt symbool van 

de holocaust, zo worden de beelden van gevangenen uit het kamp Omarska, van huilende 

weeskinderen in een bus beschoten door sluipschutters, van een moeder en grootmoeder die 

– rouwend bij het graf van hun doodgeschoten (klein)kind – onder vuur genomen worden, in 

de eerste week van augustus 1992 iconen van het lijden van de Bosnische burgerbevolking.  

Alles bij elkaar mondt dat aan het einde van de week uit in een toenemende roep om iets te 

doen teneinde de gruwelen in Bosnië te stoppen. Maar wat? Veel meer dan vluchtelingen 

opvangen is vooralsnog niet mogelijk.  

 

8.9 Het interventie-debat: de publieke opinie  

 

Maandag 10 augustus maken alle dagbladen melding van een onderzoek van het NIPO naar 

de opvattingen van Nederlanders over militaire interventie in Joegoslavië. Een ruime 

meerderheid (te weten 68 procent) van de 500 ondervraagden staat positief tegenover een 

militaire interventie gericht op het mogelijk maken van humanitaire hulp, het instellen van 

veilige gebieden voor vluchtelingen daarbij inbegrepen. Negen van de tien ondervraagden 

vinden dat daarbij ook Nederlandse militairen moeten worden ingezet. Van de voorstanders 

van militaire interventie (68 procent) vindt vervolgens 76 procent het risico dat Nederlandse 

militairen bij een dergelijke actie sneuvelen, aanvaardbaar. Anders gezegd:  

 

• van de 500 ondervraagde burgers van 18 jaar en ouder antwoorden 340 personen voor militair 

ingrijpen te zijn (68% van 500); 

• 258 personen (76% van 340) accepteren het risico dat Nederlandse militairen sneuvelen; 

• iets meer dan de helft van de ondervraagde personen (51,6%, 258 van de 500) blijft voorstander 

van militaire interventie, ook als daarbij Nederlandse militairen omkomen; 

• van de 500 respondenten is verder 63% positief over militair in grijpen met als doel een einde 

maken aan de burgeroorlog; welk percentage van de respondenten voorstander blijft ingeval 

Nederlandse militairen sneuvelen, wordt niet vermeld (De Telegraaf, 10 augustus 1992 
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(onderkop: Enquête: driekwart voor militaire actie; de Volkskrant, 10 augustus 1992 (kop: 

Nederlanders keuren militair ingrijpen in ex-Joegoslavië goed).   

 

De twee andere dagbladen – Trouw en NRC Handelsblad vermelden wel enkele uitkomsten 

uit de enquête maar ‘verstoppen’ die uitkomsten in artikelen met als kop Inzet VN-soldaten 

in Bosnië blijft beperkt respectievelijk Groeiende bereidheid bij politici tot ingrijpen.  

 

 

 

8.10  Debat in parlement over crisis in Bosnië: berichtgeving en commentaren in de 

dagbladen 

 

Woensdag 12 augustus debatteert de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van de 

ministers Van den Broek (Buitenlandse Zaken) en Ter Beek (Defensie) over de crisis in 

Bosnië. Centraal in brief en debat staan twee kwesties: de opvang van vluchtelingen en de 

inzet van Nederland in het interventie-debat. Alle onderzochte dagbladen zetten het verslag 

van het Kamerdebat op de voorpagina. Daarmee houdt de overeenkomst voorlopig op, de 

koppen benadrukken heel verschillende aspecten (zie box 4).  
 

Box 8.4 Het Kamerdebat van 12 augustus 1992: de koppen in de dagbladen 

Dagblad Kop Onder-/bovenkop 
de Volkskrant Kamer en kabinet voor VN-actie in Bosnië Regeringspartijen en Groen Links voelen 

niets voor al te voortvarend militair optreden 
NRC Handelsblad* 
 

Kamer wil hardere acties tegen Servië 
‘Nederland kan Servië niet alleen stoppen’ 

Kabinet: sluiting EG-ambasades 
Ministers tegenover Tweede Kamer: 

Trouw ‘Serven desnoods met wapens dwingen’   
De Telegraaf Grieken breken boycot Servië VVD denkt aan korten EG-subsidies als 

straf 
* kop naar aanleiding van brief aan Kamer, debat is gaande als krant verschijnt 

 

Uitgezonderd die in Trouw, duiden deze koppen niet direct op een grote bereidheid om op 

korte termijn over te gaan tot een krachtig militair ingrijpen zoals vanaf begin augustus 

uitvoerig besproken, bepleit en verworpen in de dagbladen. Uit de berichtgeving over het 

debat in zijn geheel wordt vervolgens duidelijk dat Kamer en kabinet voorstander zijn van 

Nederlandse deelname aan een militaire actie in Bosnië met als doel bescherming van de 

humanitaire hulpverlening. En voorts dat er brede steun is voor de stelling dat de risico’s van 

afzijdig blijven groter zijn dan de risico’s van ingrijpen in enigerlei vorm. Maar de vraag wat 
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de Nederlandse bijdrage aan een eventuele VN-actie zal zijn en wat die VN-actie precies zal 

inhouden, kan nog niet beantwoord worden. In het kader van VN en NAVO wordt over de 

concrete invulling nog nader overleg gepleegd. Minister Van den Broek stipt in het debat aan 

dat het geen zin heeft nu te besluiten om de humanitaire hulpverlening in Bosnië militaire 

bescherming te bieden, als niet de bereidheid bestaat later zonodig verder te gaan. 

Tegelijkertijd maakt hij duidelijk niet te uitvoerig in het openbaar te willen ingaan op de 

risico’s die aan militair ingrijpen kleven. Deze uitspraak van Van den Broek is terug te vinden 

in de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. In alle gevallen wordt de uitspraak door het 

gebruik van aanhalingstekens direct en letterlijk toegeschreven aan de minister. De weergave 

laat opmerkelijke (nuance) verschillen zien (zie box 5).  

 

Wat de opvang van vluchtelingen betreft, steunt vrijwel de gehele Kamer de ruimhartiger 

opstelling die het kabinet gekozen heeft, al betreuren sommigen het dat het kabinet zo lang 

geaarzeld heeft voor het besloot meer vluchtelingen toe te laten. In de dagen voorafgaande aan 

het debat is in de dagbladen algemeen gepleit voor een ruimhartiger opstelling van het kabinet 

ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. ‘Duitsland’ wordt 

daarbij steeds als lichtend voorbeeld genoemd. Daarbij wordt overigens wel opgemerkt dat de 

opvang van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië in Duitsland relatief gemakkelijk is. En 

wel omdat in het recente verleden een grote groep Joegoslaven als gastarbeider naar Duitsland 

is getrokken en zich naderhand daar definitief gevestigd heeft. Gevolg is dat anno 1992 veel 

vluchtelingen familie in Duitsland hebben.  

 
Box 8.5 Minister Van den Broek over risico’s militaire ingrijpen in debat d 12 augustus 1992 

Dagblad citaat Van den Broek  
Trouw ‘Op dit moment is geen eindbeslissing mogelijk. Mijn vrees is dat de publieke 

discussie over de gevaren van militaire inzet uiteindelijk contraproductief kan 
werken. Het Servische bewind moet niet het gevoel krijgen dat wij als 
internationale gemeenschap onszelf nu al weer allerlei beperkingen gaan 
opleggen. Dan wordt de dreiging ontkracht’ 
 

de Volkskrant 
 
 
 
NRC Handelsblad 

‘Als de internationale gemeenschap alles wat we doen, zo zeer begrenst dat 
meneer Milošević er geen enkele last van heeft, dan roepen we de escalatie van 
het conflict over onszelf af’  
 
‘Ik vrees dat een discussie over de gevaren van militaire actie wel eens volstrekt 
contraproductief kan zijn: als we tegenover de Servische leider Milošević de 
indruk wekken dat we slechts zeer beperkte mogelijkheden hebben, zullen we 
daardoor uiteindelijk de escalatie over onszelf afroepen’ 

Bron: ‘Serven desnoods met wapens dwingen’, Trouw, 13 augustus 1992  
        ‘Kamer en kabinet voor VN-actie in Bosnië’, de Volkskrant, 13 augustus 1992 
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          ‘Nederland kan Servië niet alleen stoppen’, NRC Handelsblad, 13 augustus 1992 

 

(Hoofd)redactionele commentaren 

Twee dagbladen, de Volkskrant en Trouw, komen in een hoofdredactioneel commentaar terug 

op het kamerdebat, de andere volstaan met berichtgeving. In het commentaar van de 

Volkskrant wordt voorzichtig positief gereageerd op de uitspraak van de Nederlandse regering 

dat zij zich in het internationale overleg zal laten leiden door de conclusie dat de risico’s van 

niets doen groter zijn dan van wel handelen. 

‘Het debat in de Kamercommissies vond plaats tegen de achtergrond van een nieuwe golf 

van ‘etnische zuiveringen’: functionarissen van de VN-vluchtelingenorganisatie verwachten 

de komende dagen in Noord-Bosnië een nieuwe stroom van mensen die van huis en haard 

zijn verjaagd. (...) Nog langer wachten – bijvoorbeeld tot de Joegoslavië-conferentie in 

Londen op 26 augustus zoals sommige regeringen willen – is daarom onaanvaardbaar. Als 

het Kamerdebat van gisteren inderdaad een einde betekent aan de Nederlandse 

afstandelijkheid, moet de Nederlandse regering zich er nu bovenal voor inzetten dat spoed 

betracht wordt.’ (Nederlandse keuze, de Volkskrant, 13 augustus 1992). 

 

In het hoofdredactioneel commentaar schrijft Trouw: 

‘Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken wond er deze week in de Kamer geen 

doekjes om: andermaal terugdeinzen zou Servië alleen maar in de kaart spelen, een premie 

zetten op agressie en daarmee een levensgevaarlijk precedent creëren voor de toekomst van 

Europa. We kunnen de minister slechts prijzen voor deze duidelijkheid, al was het maar om 

straks verwijten te kunnen ondervangen als zouden we de ‘oorlog ingerommeld zijn’, zoals 

bij het uitbreken van de Golfoorlog wel gezegd werd. Belangrijker is echter dat de minister 

hiermee de noodzaak van vastberadenheid onderstreepte als laatste redmiddel om Milošević 

en de zijnen tot rede te brengen. Die vastberadenheid zal de volkerengemeenschap (en 

Europa voorop) ook hard nodig hebben om vol te houden. Want over de consequenties van 

het zetten van deze eerste stap van geweld hoeven we ons geen illusies te maken: het 

beloven zware tijden te worden’ (Geen weg terug, (2), 14 augustus 1992) 

 

8.11 Veiligheidsraad staat gebruik van geweld toe: berichtgeving en  commentaren in 

de dagbladen     

 

Op vrijdag 14 augustus berichten de dagbladen dat de Veiligheidsraad van de VN 

overeenstemming heeft bereikt over twee resolutie die verdergaande maatregelen tegen het 



 

 

241 

Servische optreden in Bosnië mogelijk maken. De eerste resolutie staat het gebruik van 

geweld ter bescherming van humanitaire hulpverlening toe (resolutie 770), in de tweede eist 

de Veiligheidsraad dat het Rode Kruis toegang krijgt tot de gevangenkampen. De eerste 

resolutie maakt de weg vrij voor ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om de burgerbevolking 

van voedsel en andere hulpgoederen te voorzien. De koppen zijn eensluidend (zie box 6). 

Dat de Veiligheidsraad gebruik van geweld heeft toegestaan, houdt overigens niet in dat nu 

op korte termijn daadwerkelijk tot actie zal worden overgegaan, zo benadrukken alle kranten 

in de berichtgeving. Over de wijze waarop het dreigen met geweld inhoud kan worden 

gegeven, bestaat allerminst duidelijkheid.  

 
Box 8.6 Veiligheidsraad staat gebruik geweld toe: de koppen in de dagbladen 

dagblad kop d 14 augustus 1992 Onder-/bovenkop 
De Telegraaf Geweld mag van V-raad Actie in Bosnië blijft veraf 
de Volkskrant VN akkoord met gebruik geweld bij hulp 

Bosnië 
Premier klein-Joegoslavië onverwachts in 
Sarajevo 

Trouw VN eens over resolutie Veiligheidsraad keurt militair geweld goed 
bij hulp aan Bosnië  

NRC Handelsblad Veiligheidsraad effent de weg voor militaire 
actie in Bosnië 

 

  

In de berichtgeving van de Volkskrant en van NRC Handelsblad wordt gemeld dat de 

Bosnische VN-ambassadeur Sacirbey teleurgesteld is over de resolutie die naar zijn mening 

niet ver genoeg gaat. De resoluties ‘hebben betrekking op sommige symptomen maar niet op 

het principiële probleem, de burgeroorlog’. In NRC Handelsblad noemt Sacirbey Bosnië ‘het 

Warschause getto van de wereld’ dat zich tracht te verweren tegen de ‘fascistische filosofie 

van een etnisch gezuiverd, maar moreel bevuild Groot-Servië’ (Veiligheidsraad effent de 

weg voor militaire actie, NRC Handelsblad, 14 augustus 1992; VN akkoord met gebruik 

geweld bij hulp Bosnië, de Volkskrant, 14 augustus 1992). Zonder namen te noemen laat 

Trouw in de berichtgeving eenzelfde geluid horen. Troepen inzetten om de burgeroorlog te 

beëindigen is niet aan de orde, op het inzetten van gevechtsvliegtuigen tegen de Servische 

eenheden wil de internationale gemeenschap zich niet vastleggen, opheffen van het 

wapenembargo tegen Bosnië is onbespreekbaar: ‘Critici zeggen daarom dat de raad weinig 

meer doet dan de slachtoffers van de strijd met voedselleveranties in leven houden totdat zij 

sneuvelen of gedeporteerd worden’ (VN eens over resolutie, Trouw, 14 augustus 1992)  

 

(Hoofd)redactionele commentaren 
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Op De Telegraaf na komen alle onderzochte dagbladen in een (hoofd)redactioneel 

commentaar terug op resolutie 770 van de Veiligheidsraad. Het commentaar in de 

Volkskrant is glashelder in het oordeel: in de eerste zin laat de commentaarschrijver weten 

dat de Veiligheidsraad zich gedragen heeft als de berg die een muis baart. De resoluties die 

nu zijn aangenomen impliceren dat ‘de Veiligheidsraad verkozen heeft de crisis in Bosnië te 

behandelen als een humanitair in plaats van een politiek vraagstuk. Dit is verstoppertje 

spelen’. De krant is verder zeer kritisch over het feit dat resolutie 770 een zogenaamde 

machtigingsresolutie is. Dat impliceert namelijk dat de VN niet zelf tot gebruik van geweld 

overgaan, maar lidstaten (niet bij name genoemd in de resolutie) machtigen om, bij voorkeur 

via regionale organisaties (eveneens niet bij name genoemd) geweld toe te passen. De VN 

dreigen op deze manier een soort super Rode Kruis te worden. Het betekent in de praktijk 

dat de VS de rolverdeling krijgen die ze altijd bepleit hebben: de VN legitimeren het gebruik 

van geweld, in NAVO-verband maken de VS en Europa vervolgens uit in welke vorm en 

mate geweld toegepast zal worden. Amerika beschouwt ex-Joegoslavië vooral als een 

Europees probleem, Europa is hopeloos verdeeld en dus onmachtig. De krant vreest dat, nu 

Serven en Kroaten hun oorlogsdoelen grotendeels verwezenlijkt hebben, deze resolutie wel 

eens de inleiding zou kunnen vormen voor een opdeling van Bosnië-Herzegovina tussen 

Servië en Kroatië. Wie daarvan het slachtoffer worden is wel duidelijk: 

‘Voor de Moslims, die de grootste bevolkingsgroep vormden, blijft dan een lot over 

vergelijkbaar met dat van de Palestijnen in de VN-vluchtelingen kampen in het Midden-

Oosten’ (Verstoppertje spelen, de Volkskrant, 15 augustus 1992).  

 

Het commentaar in Trouw is positiever van toon. De krant prijst het besluit van de 

Veiligheidsraad. Hopen op enig besef van redelijkheid bij de strijdende partijen is, aldus de 

krant, een doodlopende weg.  

‘De Servische leider Milošević en de zijnen zijn kennelijk alleen met de loop van een 

geweer tot rede te brengen. Tegen deze achtergrond stemt het tot voldoening dat de 

Veiligheidsraad vastberaden de balans heeft opgemaakt: burgers in nood zullen op hulp 

mogen rekenen. Er zal gebruik worden gemaakt van alle noodzakelijk geachte militaire 

middelen om het verlenen van die hulp ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Met deze 

gezamenlijke wilsverklaring is een eerste stap gezet’ (Geen weg terug 1 & 2, Trouw, 14 

augustus 1992). 

 

Over de uitvoering van resolutie 770 bestaat nog veel onduidelijkheid: welke militaire 
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middelen in welke omvang tegen welke doelen ingezet moeten worden ingeval de strijdende 

partijen de oproep negeren om hulpgoederen onbelemmerd doorgang te verlenen en de 

mensenrechten te eerbiedigen, is vooralsnog een open vraag. Het illustreert de hachelijkheid 

van de onderneming waarvoor de volkerengemeenschap nu getekend heeft, aldus de krant. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat met deze resolutie een onomkeerbare stap gezet is, een weg 

terug is niet mogelijk. De krant prijst de duidelijkheid die minister Van den Broek van 

Buitenlandse Zaken in het Kamerdebat op dit punt geschapen heeft (zie slot paragraag 8.10).  

Ook het commentaar in NRC Handelsblad is voorzichtig positief van toon en strekking. De 

krant hoopt dat resolutie 770 een afschrikwekkende werking zal hebben zodat de 

humanitaire hulpverlening onbelemmerd doorgang kan vinden. Om de zeggingskracht van 

de VN-besluiten te versterken, doet de internationale gemeenschap er goed aan zichtbaar en 

zonder aarzelingen voorbereidingen te treffen om ‘met alle noodzakelijke middelen’ de 

uitvoering van de resoluties mogelijk te maken.  

‘Van verschillende kanten is de vrees geuit dat de internationale gemeenschap geleidelijk 

aan in een politiek en militair moeras zal vastlopen. Daar staat tegenover dat het hoogste 

internationale orgaan zich nu verbonden heeft om tegen schendingen van mensenrechten 

zoals die in Bosnië gewoon zijn geworden, gericht en daadwerkelijk op te treden. Etnische 

zuivering is expliciet veroordeeld. Daarmee hebben de Verenigde Naties hun prestige op het 

spel gezet in een gebied dat door ligging en geschiedenis de algemene aandacht trekt en zal 

blijven trekken.’ (Geweld in reserve, NRC Handelsblad, 14 augustus 1992) 

 

8.12 Voortzetting interventie-debat na bijeenkomst Kamer en toestaan van  geweld 

door Veiligheidsraad 

   

Met name op de opiniepagina’s wordt het interventie-debat intussen onverminderd 

voorgezet, zeker in eerste instantie (groten)deels los van zowel de discussie tussen kabinet 

en Tweede Kamer als van de aanvaarding van resolutie 770 door de Veiligheidsraad. 

Redacteuren en externe deskundigen blijven bijdragen leveren aan het debat.  

 

8.12.1 Het interventie-debat voortgezet in de Volkskrant  

Op de voorpagina van de Volkskrant van vrijdag 14 augustus stelt verslaggever Ewoud 

Nysingh dat in de discussie over militaire interventie de gevechtskracht van de Serven 

mythische vormen begint aan te nemen. Onder de kop Dronken Serven met geweren zijn 
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geen partizanen schiet hij de prille mythe aan flarden en roept het Westen impliciet op tot 

een daadkrachtige militaire interventie. 

‘De partizanen-mythe wordt in stand gehouden door de officieren van het voormalige 

federale Joegoslavische leger, het JNA. Zij dromen nog steeds van de heroïsche strijd van 

hun ouders tegen het perfide fascisme. In hun ogen zijn de Kroaten de Duitsers van de jaren 

negentig. De Bosnische Moslims worden ervan beschuldigd een fundamentalistische staat in 

Bosnië-Herzegovina te willen stichten. (...) De Servische voorstelling van zaken is vals. Er 

zijn extremistische Kroaten en Moslims, maar zij hebben niet de overhand in het politieke 

leven. Bij de Serviërs zijn de extremisten wel aan de macht. En de partizanen van de jaren 

negentig zijn de Slovenen, de Kroaten en de Moslims die het tegen het zwaar bewapende 

Servische leger opnemen.’  

 

Na een jaar lang de fronten in voormalig Joegoslavië bezocht te hebben, schetst Nysingh het 

volgende beeld. De Serven hebben vanaf 1988 Servische burgers in Kroatië en Bosnië-

Herzegovina stelselmatig van wapens voorzien. Die burgers hebben decennialang in vrede 

met en naast hun buren – Kroaten en Moslims – geleefd. Servische media hebben jarenlang 

gewaarschuwd voor het dreigende ‘fascistische’ en ‘islamitische’ gevaar. Het JNA en de 

Cetniks – Servische vrijwilligers in de gewapende strijd – dwingen de burgers nu de wapens 

te gebruiken tegen hun Kroatische en/of Moslim-buren. Zo niet, dan zullen ze zelf worden 

gedood. Nysingh erkent dat het terrein in Bosnië zonder meer een voordeel oplevert voor de 

Serven. Ondanks dat gaat hij ervan uit dat als het Westen grondtroepen inzet, een eventuele 

oorlog snel in het voordeel van het Westen beslist zal zijn. Immers: 

‘Als deze Serviërs alle steun uit Belgrado ontberen, rest hun weinig anders dan de overgave. 

Dit zijn lang niet allemaal goed gemotiveerde partizanen zoals in de Tweede Wereldoorlog. 

Velen zijn drankzuchtige en laffe criminelen die van een makkelijke moord- en roofpartij 

houden. Slobodan Milošević en Radovan Karadzić zijn geen Tito’s maar Saddams. Ze gaan 

net zo lang door met het begaan van misdaden tot iemand hun het mes op de keel zet’ 

(Nysingh, de Volkskrant, 14 augustus 1992).     

 

Hylke Tromp, hoogleraar Polemologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, hamert deels op 

hetzelfde aambeeld. Het federale Joegoslavische leger is behoorlijk ontwricht door de 

etnische zuiveringen en door desertie van Slovenen, Kroaten en Bosniërs en nauwelijks nog 

in staat tot militaire operatie, schrijft hij. En de zogenaamde milities vallen alleen op door 

het van afstand beschieten of van dichtbij vermoorden van burgers. ‘Maar’, zo vervolgt hij,  
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‘ in de West-Europese pers en in West--Europese politieke kringen wordt al maandenlang 

gesproken van een ontzagwekkend militair apparaat, dat een halve eeuw geleden 

onverslaanbaar was voor Hitlers’ legers, en dat nu even geschoold en gemotiveerd voor een 

guerrilla zou zijn als de Vietcong of de Mujahedin’.  

 

Hij hekelt het besluit om voedseltransporten van Split naar Sarajevo militair te beveiligen als 

‘onzinnig’ en ‘onuitvoerbaar’ en pleit voor een ultimatum, te stellen aan alle strijdende 

partijen. Het zijn immers niet alleen de Serven die bloedbaden aanrichten en 

concentratiekampen inrichten.  

‘Er rest nog maar een mogelijkheid voor een effectieve militaire interventie en die is een 

ultimatum stellen dat gesteund wordt door de dreiging met de totale inzet van militaire 

middelen. Dat ultimatum zou gericht dienen te worden aan alle partijen. (...) Wie na afloop 

van het ultimatum nog schiet, moet weten dat hij zelf schietschijf is geworden. Een dergelijk 

ultimatum is de enige manier om de zinloze moordpartijen te stoppen, de 

concentratiekampen op te ruimen, en onderhandelingen te laten beginnen die een kans van 

slagen hebben. Eerder hebben vredesconferenties, zoals nu weer gepland in Londen, geen 

enkele zin.’ (Hylke Tromp, de Volkskrant, 14 augustus 1992). 

 

Bij Nysingh en Tromp zijn het niet alleen maar wel vooral de Serven die het moeten 

ontgelden. Op diezelfde dag neemt de cultureel antropoloog Grémaux het op voor de Serven. 

Hij is van mening dat de positie van de Serven door de propaganda eenzijdig belicht wordt. 

Propaganda is weliswaar zo oud als de oorlog zelf, maar, zo schrijft hij,  

‘zelden is dit wapen zo veelvuldig en vooral zo eenzijdig aangewend als in dit conflict. 

Europa bevindt zich al maanden in de vuurlinies van een door Kroaten en Moslims met grof 

geschut gevoerde propagandaoorlog’.  

 

Grémaux vindt het voorshands ongegrond om de gevangenkampen in Bosnië te vergelijken 

met de concentratiekampen uit de laatste wereldoorlog: 

‘De huidige kampen achteloos op een lijn plaatsen met Nova Gradiska en Jasenovac, het 

Auschwitz der Serviërs, waar honderdduizenden stelselmatig zijn uitgeroeid, getuigt van een 

gebrek aan goede smaak. Vooralsnog lijken het ‘gewone’ kampen te zijn die nu eenmaal bij 

de verschrikkingen van de oorlog horen, zoals ook de voormalige Canadese VN-

commandant McKenzie meent.’  
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Grémaux stelt dat het in deze fase van de strijd vooral de Moslims zijn die baat hebben bij 

voortzetting van de gevechten. Niet omdat ze op eigen kracht de overwinning zouden 

kunnen behalen, wel omdat dat hun de mogelijkheid biedt in de propagandaoorlog de Serven 

neer te zetten als de partij die wan- en gruweldaden begaat en zo een militaire interventie 

dichterbij te brengen. In deze propagandaslag schuwen de Moslims geen enkel middel, aldus 

Grémaux. Als voorbeeld noemt hij het uitlokken van Servische aanvallen op VN-soldaten.  

‘Naarmate de huidige hetze-stemming aan kracht wint en geheel en al als leidraad der 

internationale politiek gaat fungeren, groeit de kans dat men met vereende kracht de Serviërs 

in Bosnië mores gaat leren’,  

stelt Grémaux. Hij vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling: bezorgen we de Serven militair 

en politiek een nederlaag en leggen we hun vervolgens een als vernederend ervaren vrede op,  

‘dan liggen lange jaren van irredentistische uitbarstingen in het verschiet. Sarajevo 1914 

mag daarbij als afschrikwekkend voorbeeld dienen.’  

 

Hij betoogt dat de onverbiddelijke hardheid van de Bosnische Serven veel te maken heeft 

met ‘de bittere ervaringen uit de oorlogsjaren 1941-1945 toen Kroaten en Moslims een waar 

schrikbewind uitoefenden’. Bij de beoordeling van Israels optreden jegens de Palestijnen is 

de wereldgemeenschap – indachtig het joodse oorlogstrauma – bereid heel wat door de 

vingers te zien. De overlevenden van de Servische holocaust kunnen daarentegen op geen 

enkele toegeeflijkheid rekenen. Van hen wordt verwacht dat ze zich zonder slag of stoot 

neerleggen bij de gedwongen afscheiding van Joegoslavië en zich onderwerpen aan een door 

Moslims en Kroaten gedomineerd staatsgezag (Grémaux, de Volkskrant, 14 augustus 1992).   

 

Morele verontwaardiging en militaire risico’s: een verlammend dilemma  

In de daaropvolgende weken wisselen twee hoofdthema’s elkaar af in de aanhoudende 

stroom berichten, analyses en commentaren (zie box 8.7). Enerzijds ‘berichten van het front’ 

(beschietingen van belegerde steden, hulpkonvooien die de hongerende bevolking niet of 

nauwelijks kunnen bereiken, etnische zuiveringen, moordpartijen jegens burgers), anderzijds 

de zich moeizaam voortslepende pogingen om langs diplomatieke weg een oplossing te 

bereiken en zo een militaire interventie te voorkomen (Joegoslavië-conferentie in Londen 

onder voorzitterschap van Lord Carrington, NAVO-overleg om resolutie 770 uit te voeren). 

De spanning tussen morele verontwaardiging en de risico’s van militair ingrijpen is kort 

samen te vatten in twee koppen uit deze periode: ‘Zelfs een vogel komt Bosnische Vallei der 
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Vrijheid niet levend uit’, en ‘De onderhandelaars zijn weer terug bij af’ ( de Volkskrant 

vrijdag 21 respectievelijk zaterdag 29 augustus 1992). Onder de eerste kop vertelt een 

ooggetuige, naar eigen zeggen de enige overlevende, hoe ongeveer zeventig burgers onder 

wie ‘een stuk of tien baby’s’, bijeen gedreven worden in een huis in Višegrad dat vervolgens 

gebarricadeerd en in brand gestoken wordt. ‘De Cetniks daar buiten stonden naar het 

brandende huis te kijken. Ze waren dronken en ze hadden ontzettend harde muziek aan, 

zodat niemand het gegil van de brandende mensen daar binnen kon horen.’ (de Volkskrant, 

21 augustus, 1992). Onder de tweede kop schrijft redacteur Ewoud Nysingh een 

beschouwing over de zojuist afgesloten Joegoslavië-conferentie in Londen waar – in de 

woorden van Nysingh – ‘de Serven met alles wat hen gevraagd is hebben ingestemd, maar 

geen enkele garantie hebben gegeven’. (Nysingh, 29 augustus 1992).   

  
Box 8.7 Analyses, commentaren en beschouwingen over conflict in Bosnië in de periode 15-31 

augustus 1992 in de Volkskrant 
datum Vorm kop  Korte inhoud 
15089
2 

Interview ‘Hulp 
beschermen is 
een; oorlog 
voeren is iets 
heel anders’ 

Ria Beckers, fractievoorzitter Groen Links, legt uit dat GL 
militaire begeleiding van humanitaire acties steunt, maar 
geen voorstander is van militaire steun aan Bosnië in de 
oorlog tegen Servië, dat loopt uit op een langdurige en 
bloedige guerrilla 

18089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Partijen Bosnië 
vechten voor 
bloed en bodem 

Anet Bleich betoogt dat er paal en perk gesteld moet worden 
aan de uitwassen van het hedendaagse bloed-en-bodem-
denken. ‘Hoe? Dat is nogal simpel: door militair tussenbeide 
te komen op een zo grote schaal als nodig is om de vrede in 
Bosnië-Herzegovina te herstellen’. Die militaire interventie 
komt er niet, voegt ze er later aan toe: ‘te duur, te riskant, te 
veel vragen’ 

19089
2 

analyse, afl.1 
(overgenomen van 
The Guardian) 

Bosnië al 
eeuwenlang 
verdeeld door 
godsdiensttwisten 

Schets van historische achtergronden van het conflict in 
Bosnië, teruggaand tot het grote schisma van 1054, dat de 
christenheid verdeelde in een oosters orthodoxe en een 
katholieke kerk, waarbij de scheidslijn recht door Bosnië 
sneed. ‘Het eerste pleidooi voor militaire interventie in 
Bosnië-Herzegovina stamt uit 1168, toen de paus besloot 
zich te mengen in een godsdienstige twist die het land uiteen 
deed vallen.’ 

20089
2 

analyse, afl. 2 Buitenland greep 
in Bosnië-
Herzegovina al 
eerder in 

Overzicht van interventies en oorlogen in de 19e eeuw (tot 
1914), met orthodoxe boeren (Serven), vluchtelingen uit 
Bosnië en verhalen over de wreedheid van het Ottomaanse 
Rijk als rode draad 
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21089
2 

analyse, afl. 3 ‘Bekeer 
eenderde, verban 
eenderde, 
vermoord 
eenderde’  
(de officiële 
politiek van de 
Ustasja’s ten 
aanzien van de 
orthodoxe 
Serven, voor het 
eerst openbaar 
gemaakt in juni 
1941) 

Relaas over de terreur die de Ustasja’s (en Franciscaner 
priesters en monniken) vanaf 1941 in Kroatië (Bosnië-
Herzegovina viel er toen onder) uitoefenden over de Serven: 
‘zelfs de Duitse SS was ontzet over de slachting onder de 
orthodoxe Serven’. Na een verzoek om hulp, ‘stuurde 
Mussolini zijn leger terug naar Bosnië-Herzegovina om de 
vervolging door de Ustasja’s te stoppen. Het was de eerste 
en laatste nuttige militaire interventie in Bosnië-
Herzegovina.’  

19089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

De geschiedenis 
blijkt opnieuw 
grabbelton voor 
het eigen gelijk 

Filosoof kritiseert het veelvuldig gebruik van historische 
analogieën in het interventie-debat om eigen gelijk te 
‘bewijzen’. ‘Als we al iets van de geschiedenis kunnen 
leren, is het dat er niets van te leren valt.’ Pleidooi voor 
verleggen van discussie naar principiële uitgangspunten 
(waarom wel interveniëren in Bosnië en niet in Somalië of 
Noord-Ierland?)  

20089
2 

(hoofd)redactione
el commentaar 

Irak en Bosnië VS, Engeland en Frankrijk zeggen Saddam Hussein de 
wacht aan (toezicht vliegverbod boven delen Irak) en 
beperken zich in Bosnië tot summiere en terughoudende 
aanwezigheid. ‘Dat is kortzichtig en verkeerd (...). De 
Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzić toonde zich 
tevreden en opgelucht over de Britse aankondiging. En een 
bewoner van Goražde die het door Fransen begeleide 
hulpkonvooi zag komen en gaan (waarna het schieten direct 
weer begon) gaf als bitter commentaar:’als we zo meteen 
sterven, dan in elk geval met een volle maag’’  

21089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Servië kan 
makkelijk 
worden beteugeld 

Conclusie: ‘Ingrijpen in Joegoslavië is dus geen kwestie van 
‘alles of niets’. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om door 
defensieve zee- en luchtblokkades de republiek Servië te 
isoleren en zo tot bezinning te dwingen’ 

25089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Bosnische 
tragedie raakt 
Moslims overal 
ter wereld 

Schrijfster Raba Kabbani – zichzelf aanduidend als 
Arabische Moslim –  stelt lot Bosnische Moslims gelijk aan 
lot van Palestijnen in 1948. Wij Moslims zien de toekomst 
zeer somber in, Shabbir Akhtar verwoordde de vrees van 
alle Moslims toen hij schreef ‘dat er geen twijfel over 
bestaat wie de volgende gaskamers in Europa zullen gaan 
bevolken’. De slotregels luiden: ‘Ik voorspel u hier bij deze 
dat de woede van de Moslims de hele wereld in brand zal 
zetten als men niet snel inziet dat ons leven evenveel 
bescherming verdient als onze olie.’  
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26089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Karadzić hoort in 
Neurenberg, niet 
in Londen 

Kemal Kurspahic, hoofdredacteur van in Sarajevo 
verschijnend dagblad, bestrijdt de gedachte als zou de strijd 
in Bosnië een etnische oorlog zijn, er is duidelijk sprake van 
agressie tegen een soevereine staat. Niet alleen Moslim-
burgers, ook Servische en Kroatische burgers zijn het 
slachtoffer. EG vergist zich als ze denkt alle partijen aan de 
onderhandelingstafel te kunnen krijgen. Bosnië kan niet 
praten met ‘de terroristenleider Karadzić, na alle 
oorlogsmisdaden die zijn troepen hebben begaan. Hij hoort 
in de beklaagdenbank van een Neurenberg-tribunaal, niet 
aan een onderhandelingstafel. (...) Willen Europa en de 
wereld soms dat agressie loont?’ Grondtroepen zijn niet 
nodig, luchtbombardementen op Servische 
artilleriestellingen en op enkele vliegvelden volstaan om de 
aanvallers te dwingen zich aan VN-resolutie te houden die 
eist dat Joegoslavische leger zich terugtrekt en dat alle 
zware wapens worden verwijderd uit Bosnië. Is zelfs dat ‘te 
veel gevraagd om het Servische neofascisme een halt toe te 
roepen en een nieuwe holocaust te voorkomen’, hou dan op 
met confereren en geef Bosnië de kans zich te bewapenen.    

27089
2 

analyse (externe 
deskundigen) 

Westen moet 
uitbreiding 
burgeroorlog 
voorkomen 

Aspeslagh en Voorhoeve (medewerker en directeur van 
Clingendael) betogen dat Europa er alle belang bij heeft de 
Servische (en Kroatische) acties in Bosnië te stoppen, 
anders dreigt de etnische zuivering uitgebreid te worden tot 
Kosovo en Vojvodina. De conferentie in Londen moet 
Milošević ondubbelzinnig duidelijk maken dat de 
internationale gemeenschap het Servische optreden (een 
combinatie van onderhandelen en terreurpolitiek) niet langer 
accepteert.  

27089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Sarajevo treft 
Maastricht meer 
dan Deense nee 

Vier weken voor het Franse referendum over het Verdrag 
van Maastricht – door de Denen in een referendum 
verworpen – brokkelt in Frankrijk de steun voor Europa af. 
André Roelofs wijt dat aan de ‘Europese lamlendigheid’ 
inzake Joegoslavië.  

28089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Karadzić draait 
zijn hand niet om 
voor afsluiten 
van bestand 

Ewoud Nysingh analyseert de (media)strategie van 
Karadzić. Hij schetst hoe Karadzić de media op hun wenken 
bedient: ‘Optredens voor de BBC hebben zijn voorkeur. De 
ruige haardos, het nette pak en de brede glimlach, het 
redelijke Engels: vaak werkt het’. Karadzić kan liegen of het 
gedrukt staat, maar heeft een punt als hij zich tegen de 
benoeming van Lord Owen als EG-bemiddelaar keert: Owen 
is niet neutraal, hij heeft zich vanaf het begin van de crisis 
anti-Servisch opgesteld en pleitte al voor militaire 
interventie in Bosnië lang voordat het in sommige kringen in 
de mode was.  
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28089
2 

analyse (externe 
deskundigen) 

Realisten praten 
in Balkan-debat 
recht wat krom is 

De politiek filosofen Ido de Haan en Tsjalling Swierstra 
houden de argumenten van ‘bevlogen moralisten’ en 
‘verstandige realisten’ in het interventie-debat tegen het 
licht. Conclusie: ‘Morele bevlogenheid zonder realiteitszin 
mag wellicht leiden tot naïviteit en onverantwoordelijkheid. 
Maar het huidige realisme waarmee tegen militair ingrijpen 
wordt gepleit praat recht wat krom is. De realist schept eerst 
zijn harde feiten, die hij vervolgens presenteert als redenen 
om onze verantwoordelijkheid voor de beëindiging van het 
geweld te ontlopen. Volgens hem is niets doen het beste. 
Ondertussen moeten de Bosniërs maar onderhandelen met 
de Serven. Die laatste raad toont niet alleen de retoriek, 
maar de morele perversie van het huidige realisme. Het 
verklaart de schending van internationale rechtsregels en 
mensenrechten tot een voldongen feit waarbij ook de 
slachtoffers zich maar moeten neerleggen. Als dit soort 
schunnigheid een hoogstaande moraal moet voorstellen, dan 
is duidelijk dat realiteitszin misschien goed is, maar niet iets 
dan men aan realisten kan overlaten’  

29089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

De 
onderhandelaars 
zijn weer terug 
bij af 

‘De Londense conferentie over Joegoslavië heeft prachtige 
slotdocumenten opgeleverd’, aldus redacteur Ewoud 
Nysingh. ‘Uit het oogpunt van diplomatie – militair 
ingrijpen in de gruwelijke Derde Balkan-oorlog is volgens 
het Westen immers uit den boze – is in Londen heel wat 
bereikt’. Wat ontbreekt zijn keiharde garanties van 
Servische zijde.  

29089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Bosnische 
Moslims zijn 
geen Palestijnen 

Schrijver kritiseert standpunt van Raba Kabbani die lot 
Bosnische Moslims gelijk stelt aan lot van de Palestijnen. 
Kritiek op houding Westen is zeker op zijn plaats, maar 
Rabbani laat alle remmen voor een kritische benadering van 
het conflict in Bosnië los en bedrijft pure propaganda.   

  

In de tweede helft van augustus 1992 is de spanning tussen ‘bevlogen moralisten’ en 

‘verstandige realisten’ voortdurend herkenbaar in de vele analyses, commentaren en 

achtergrondartikelen in de Volkskrant. Alles overziend, kunnen we een paar conclusies 

trekken.  
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• Er wordt veelvuldig gepleit wordt voor militair ingrijpen om een einde te maken aan de gruwelen 

in Bosnië; morele overwegingen lijken meer gewicht in de schaal te leggen dan de risico’s 

verbonden aan een dergelijk ingrijpen; tegelijkertijd wordt keer op keer duidelijk gemaakt dat het 

Westen (vooralsnog) niet tot ingrijpen zal overgaan; de morele verontwaardiging over wat zich 

afspeelt in Bosnië en over de onmacht van het Westen zijn even groot; 

• het aantal verwijzingen naar de tweede wereldoorlog neemt af, de analogie met de Palestijnen 

komt nadrukkelijker naar voren dan in de eerste helft van augustus en fungeert als schrikbeeld 

voor Europa; 

• de historische en godsdienstige achtergronden van het conflict (Moslims versus christenen) 

worden (tamelijk) uitvoerig belicht;  

• de Serviërs worden ook in de tweede helft van augustus gezien als de grootste boosdoeners, een 

beeld dat enigszins gerelativeerd wordt door de aandacht voor de slachting die de katholieke 

Kroaten in 1941 onder de orthodoxe Serviërs aanrichten en door de stelling (o.a. bij Grémaux) 

dat de Moslims niets nalaten om de Serviërs te provoceren in de hoop daarmee een interventie 

dichterbij te brengen; 

 

Op maandag 31 augustus kopt de Volkskrant op de voorpagina Mortiergranaat richt 

bloedbad aan op drukke markt in Sarajevo. Het bericht maakt melding van 16 doden en 78 

gewonden, van wie sommigen volgens de artsen niet zullen overleven. Het bericht meldt 

verder dat volgens VN-woordvoerder Eckhart de granaat geen toevalstreffer was, maar 

’doelbewust afgevuurd op deze onschuldige burgers’. Volgens de leider van de Bosnische 

Serven, Radovan Karadzić daarentegen hebben de Moslims zelf de granaat afgevuurd ‘om 

de afspraken van de Joegoslavië-conferentie te saboteren’.     

 

8.12.2 Het interventie-debat voortgezet in NRC Handelsblad 

Woensdag 13 augustus gaat op de opiniepagina het interventie-debat – vrijwel geheel los van 

Kamerdebat en de op handen zijnde zitting van de Veiligheidsraad – zijn eigen gang. NRC 

Handelsblad neemt een bijdrage over van Jim Hoogland (Washington Post). De VN hebben 

zich altijd beperkt tot het bewaren van de vrede, vrede afdwingen lag en ligt niet binnen de 

mogelijkheden van de VN.  

 ‘Het verbijsterende bloedbad in Bosnië’, aldus Hoagland, ‘legt de tekortkomingen bloot van 

die passieve benadering van de collectieve veiligheid, nu de bipolaire confrontatie niet 

langer bijdraagt tot het beperken van lokale conflicten.’ DE VN zouden de beschikking 

moeten krijgen over een permanente troepenmacht met alle daarbij horende faciliteiten en 
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Amerika zou zich ‘aarzelend, voorzichtig maar ondubbelzinnig moeten inzetten om van de 

VN een instrument te maken voor de oplossing van het veiligheidsprobleem in de wereld’ 

(Hoagland, NRC Handelsblad, 13 augustus 1992).   

 

Redacteur Michielsen zet vraagtekens bij de morele verontwaardiging die de afgelopen 

weken tot uitdrukking kwam in het steeds Radićalere taalgebruik, culminerend in de 

vergelijking met de holocaust. Een vergelijking die mank gaat, aldus Michielsen: 

‘(...) de kampen zijn geen vernietigingskampen, er zijn geen plannen voor de fysieke 

vernietiging van de Moslims, geen gaskamers, geen Eichmanns en het is raadzaam te 

bedenken dat de verhalen over de misstanden afkomstig zijn van mensen die zijn 

vrijgelaten, niet van mensen die zijn ontsnapt. Hoeveel joden werden er uit Auschwitz 

vrijgelaten?’ 

 

Het interventie-debat in de westerse wereld staat in het teken van ontsteltenis over wat zich 

in Bosnië afspeelt: 

‘Kortom, het geweten is gaan spreken. Het heeft, met alle respect voor de zuiverheid van dat 

geweten, toch iets merkwaardigs, want het geweten is wel wat laat gaan spreken. Er wordt in 

ex-Joegoslavië al een jaar gevochten. Er zijn al een jaar gevangenkampen. Er worden al een 

jaar mensen gefolterd en vermoord en steden in puin geschoten. Waar waren die nu zo luid 

sprekende gewetens toen Vukovar werd platgebombardeerd, dag na dag, maand na maand 

zelfs? Waar waren ze toen Dubrovnik werd stukgeschoten? Toen het raketten regende op 

Osjiek? Men krijgt de indruk dat de mensenrechten pas worden geschonden sinds die Britse 

televisieploeg toegang kreeg tot het kamp Omarska en het woord ‘concentratiekampen’ voor 

het eerst viel.’  

 

Hij herinnert eraan dat Serven èn Kroaten vorig jaar al oude vrouwen, te moe en te oud om 

te vluchten uit de veroverde dorpen, opknoopten en dat ministers aarzelden schuldigen aan te 

wijzen voor de vernietiging van Vukovar, het zou de sfeer van de Joegoslavië-conferenmtie 

maar bederven.  

‘Nu tracht men elkaar te overschreeuwen en heten de Serviërs gewoon moorddadig, 

racistisch en genocidaal. Waarbij gemakshalve wordt vergeten dat de Kroaten ook zo hun 

kampen hebben waar Serviërs zitten die net zo onschuldig zijn als de gevangenen in 

Omarska en Brčko. Er is niets tegen gewetens die spreken. Beter laat dan nooit. Maar er zit 

een nare smaak aan als het gewetens zijn die al te lang hebben gezwegen, als proporties en 

perspectief uit het oog worden verloren en als àl te eenzijdig de boosdoener wordt 
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aangewezen in een oorlog die van de kant van àlle partijen een smerige oorlog is’ 

(Michielsen, NRC Handelsblad, 13 augustus 1992).  

 

Redacteur Sampiemon kritiseert het (veelvuldig) gebruik van historische analogieën in het 

interventie-debat. Juist omdat ze in tijden van crisis zo voor de hand liggen en zo eenvoudig 

gemanipuleerd kunnen worden, zijn ze gevaarlijk, aldus Sampiemon, verwijzend naar een 

Amerikaans boek over het hanteren van historische analogieën in politieke 

besluitvormingsprocessen. Het is verstandig analogieën  

‘niet alleen op hun overeenkomsten maar ook op hun verschillen met de actuele toestand te 

beoordelen en in het algemeen de ‘journalistieke vragen’ te stellen: wie, wat, waar, wanneer, 

waarom en hoe? Zekerheden, onzekerheden en veronderstellingen moeten scherp uit elkaar 

worden gehouden. Een analogie wordt meestal als argument aangevoerd om een eenmaal 

ingenomen standpunt te verdedigen, maar zij zou vaker als vergelijkingsmateriaal moeten 

worden gebruikt teneinde de aard en de betekenis van een actuele crisis te doorgronden’ ( 

Sampiemon, NRC Handelsblad, 13 augustus 1992).  

 

Een derde redacteur, Ward op den Brouw, schrijft de plotseling ‘ruimhartige’ opstelling van 

het kabinet bij de opvang van Bosnische vluchtelingen, vooral toe aan de dramatische tv-

beelden uit Servische vluchtelingenkampen. Terugblikkend op het Kamerdebat signaleert hij 

dat – op CD’er Janmaat na – de hele Kamer het kabinetsbeleid steunt, van links tot rechts 

riepen de woordvoerders op de vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen: 

‘De een reageerde met nog meer afschuw over de gebeurtenissen dan de ander en dat alles 

verpakt in soms dramatische monologen. ‘De duisternis is over Europa gevallen’, 

declameerde de VVD’er Wiebenga, ‘en als dat zo is, en dat is nu het geval, moeten we 

elkaars hand vasthouden’ ‘ (Op den Brouw, NRC Handelsblad, 13 augustus 1992).  

 

Het verlammende dilemma: de herkenbaarheid in NRC Handelsblad 

Ook in de berichtgeving van NRC Handelsblad wisselen de twee hoofdthema’s elkaar in de 

tweede helft van augustus voortdurend af. De oorlog in Bosnië zorgt vrijwel dagelijks voor 

koppen en berichten vol van nieuwe ellende en verwarring en ondertussen sleept het 

diplomatieke overleg sleept zich moeizaam en zonder zichtbaar resultaat voort. Ellende en 

verwarring spreken uit de koppen Serven schieten hotel met 1.500 vluchtelingen in brand (15 

augustus) en Bosniërs voerden zelf beschietingen van Sarajevo uit (22 augustus). Onder de 

eerste kop wordt gemeld dat een hotel vol vluchtelingen in lichterlaaie staat nadat het 
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geraakt is door drie mortiergranaten afkomstig van Servische milities. Sluipschutters nemen 

iedereen die zich probeert te redden onder vuur. Servische woordvoerders zeggen dat het 

hotel misbruikt werd voor militaire doeleinden, Karadzić ontkent dat zijn mannen iets met 

de aanval te maken hebben. Onder de tweede kop wordt melding gemaakt van een 

vertrouwelijk VN-rapport, waaruit zou blijken dat de Bosniërs zelf verantwoordelijk zijn 

voor enkele geruchtmakende (mortier)beschietingen van de afgelopen maanden, waarbij 

tientallen slachtoffers gevallen zijn. Met deze beschietingen hoopten ze een militaire 

interventie dichterbij te brengen.  

  

En wat het diplomatieke overleg betreft: gebrek aan voortgang komt tot uiting in de koppen 

NAVO stelt besluit over Bosnië uit (15 augustus) en EG komt niet tot consensus over Bosnië 

(26 augustus). Onder de eerste kop wordt verslag gedaan van de besprekingen in NAVO-

verband over de uitvoering van resolutie 770 van de Veiligheidsraad (militaire bescherming 

van humanitaire acties), onder de tweede van de voorbereidingen voor de Joegoslavië-

conferentie in Londen. In de analyses, beschouwingen en commentaren is de spanning tussen 

de morele verontwaardiging over (het voortduren van) de ellende in Bosnië enerzijds en de 

onmacht van de internationale gemeenschap om op korte termijn daadwerkelijk iets te 

ondernemen anderzijds, een steeds terugkerend thema. Het scherpst in zijn oordeel is 

columnist Hofland. Volop vergelijkingen trekkend met de jaren dertig, Hitler en de 

jodenvervolging en vaststellend dat het Westen zeer behoedzaam reageert, komt hij tot de 

conclusie dat 

‘Europa van binnenuit aangevallen wordt, zoals Palermo door de maffia. Iedere maffia, 

ideologisch, politiek, economisch of gewoon misdadig die niet wordt bevochten, breidt zich 

uit. Bestuurders, politici, militairen die dat niet zien, bevinden zich in een staat van 

verdoving. De Europese politiek bevindt zich in zo’n staat van verdoving; of meer. In 1938 

schreef E. Du Perron: ‘Zelden heeft de politiek zo gestonken’. Zo stinkt de politiek ook nu, 

door het deodorant van de behoedzaamheid heen.’ (Hofland, NRC Handelsblad, 19 augustus 

1992; zie box 8.8).        
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Box 8.8 Analyses, commentaren en beschouwingen over conflict in Bosnië in de periode 15 -31 augustus 1992 
in NRC Handelsblad 

datum Vorm kop  korte inhoud 
15089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Erkenning 
Bosnië leidde 
niet tot oorlog 

Peter Michielsen bestrijdt de stelling van Szirmai (d 12 
augustus) dat de erkenning van Slovenië, Kroatië en Bosnië 
door de EG de slechtst denkbare keuze is geweest, dat de EG 
zich sterk had moeten maken voor het behoud van een federatief 
Joegoslavisch staatsverband en dat het Duitse beleid heeft 
bijgedragen aan de bloedigheid van het conflict in voormalig 
Joegoslavië. ‘Het EG-beleid in de Joegoslavische crisis is vanaf 
het begin verkeerd geweest. Maar het was niet verkeerd omdat 
de EG de nieuwe republieken heeft erkend, het was verkeerd 
omdat ze ze te laat heeft erkend. De EG had niet langer moeten 
vasthouden aan de Joegoslavische federatie, ze heeft er juist 
veel te lang aan vastgehouden. (...) Het is waar dat niet elk 
onafhankelijkheidsstreven moet worden gesteund, zeker niet 
wanneer de positie van minderheden in het gedrang raakt. Maar 
ook meervolkerenstaten moeten niet tot elke prijs in stand 
worden gehouden als de meeste eenheden van de federatie 
vinden dat de federatie dood is. En het oude Joegoslavië is 
dood. Het stierf in juni vorig jaar en het kan niet tot leven 
worden gewekt.’  

17089
2 

Interview ‘Etnisch 
conflict 
Bosnië dreigt 
uit te groeien 
tot religieus 
conflict’ 

Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hilkmet Çetin, 
waarschuwt voor het gevaar van een religieus conflict als VN 
zich weifelend blijft opstellen: fundamentalistische krachten 
kunnen dan de overhand krijgen in Bosnië 

17089
2 

analyse 
(externe 
deskundige) 

In Londen 
wordt beslist 
over 
voortbestaan 
Bosnië 

In een voorbeschouwing op de Joegoslavië-conferentie in 
Londen, stelt Judy Demspsy (Financial Times) dat Bosnië de 
facto niet meer bestaat maar door wapengeweld vernietigd is. 
Serven en Kroaten hebben hun oorlogsdoelen bereikt en zijn het 
nu eens over een driedeling van Bosnië waarbij voor de 
Moslims een klein gebied rond Sarajevo overblijft. Als de 
internationale gemeenschap Bosnië als onafhankelijke staat wil 
laten voortbestaan, moet zij terugkeer van vluchtelingen 
mogelijk maken (instellen veilige zones). Op termijn is Balkan-
probleem alleen oplosbaar als hele vraagstuk van minderheden 
erbij betrokken wordt (Macedonië, Kosovo) 

18089
2 

analyse 
(externe 
deskundige) 

Gevaren van 
niets doen 
groter dan 
risico’s 
interventie 

François Heisbourg, directeur van het Internationale Instituut 
voor Strategische Studies in Londen, schetst de voorwaarden en 
opties voor een militaire interventie in Bosnië; hij concludeert 
dat de landen van de CSVE luchtaanvallen moeten voorbereiden 
op doelen in Bosnië, uit te voeren op verzoek van de Bosnische 
regering en een troepenmacht van 50.000 – 100.00 man op de 
been moeten brengen om in het uiterste geval in te zetten in 
delen van Bosnië die tot nu toe voor oorlogsgeweld gespaard 
zijn gebleven; het moet de Serven – zowel in Servië als in 
Bosnië – duidelijk zijn dat gebruik van geweld tegen hen een 
serieuze optie is voor Europa en de VS; als de politiek van 
‘etnisch zuiveren’ en al wat daar aan onmenselijkheid bij hoort 
door brute machthebbers in Oost-Europa als een geëigend 
politiek middel wordt beschouwd, is de veiligheid van Europa in 
het geding; niet-ingrijpen is daarom een groter risico’s dan wel 
tot actie overgaan  
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18089
2 

beschouwing Hoe na is ons 
het hemd? 

Heldring blikt terug op het Kamerdebat van 12 augustus en 
constateert dat Nederland ‘bij monde van kabinet en Tweede 
Kamer blijk gegeven heeft van zijn goede bedoelingen, en dat is 
ook wat waard – zowel tegenover de andere mogendheden als 
tegenover de eigen publieke opinie, die, in opschudding 
gebracht door de televisiebeelden van de laatste weken, het 
gevoel had gekregen: er moet iets gebeuren, het hindert niet 
wat’. Heldring stelt vast dat die beelden op zich niets nieuws 
lieten zien – de toestand in Somalië is veel erger dan die in 
Bosnië – en blijkbaar is het hemd dus toch nader dan de rok. De 
vraag is hoe lang de vluchtelingen uit Bosnië zo welkom blijven 
als nu het geval lijkt te zijn. 

19089
2 

beschouwing De politiek 
stinkt 

Hofland hekelt de westelijke mogendheden die zich veertig jaar 
lang de Russen van het lijf wisten te houden maar er niet slagen 
een gebied met een diameter van hooguit twintig kilometer rond 
Sarajevo te zuiveren van oorlogsmisdadigers. Die niet weten 
hoe een einde te maken aan de etnische zuiveringen, de 
Sarajevo-variant van de rassenwetten van Neurenberg. ‘Het in 
brand schieten van een ziekenhuis met 1500 vluchtelingen is op 
zichzelf al een voorbeeldige herhaling van de Kristallnacht’ (in 
de berichtgeving van NRC Handelsblad was sprake van een 
hotel – OS). ‘De praktijk van in ieder geval de Serven nadert 
iedere dag dichter die van Hitler’ De politiek stinkt, net als in de 
jaren dertig. 

20089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

VN steunen 
ongewild 
Servische 
politiek 

Sampiemon stelt dat – zoals de aanwezigheid van VN-
blauwhelmen in Kroatië de Kroaten verhindert Kroatisch gebied 
op de Serven te heroveren – de Bosnische regering gehandicapt 
wordt door het wapenembargo van de VN tegen alle strijdende 
partijen. De VN-interventie werkt op dit moment onbedoeld 
zowel in Kroatië als in Bosnië in het voordeel van de Servische 
expansiepolitiek. Het ziet er naar uit dat de conferentie in 
Londen hetzelfde effect zal hebben. De verklaring voor dit 
(ongewenste) effect ligt in twee volkenrechtelijke axioma’s: (1) 
de onaantastbaarheid van bestaande staten als fundament van de 
internationale vrede en veiligheid en (2) interventies in 
binnenlandse conflicten zijn bijgevolg slechts mogelijk met 
instemming van alle betrokken partijen. De internationale 
gemeenschap handelde in Joegoslavië aanvankelijk vanuit 
axioma 1, naderhand vanuit axioma 2; dat laatste komt in 
concreto neer op handhaven van de vrede langs de lijn waar de 
strijd tot stilstand is gekomen. ‘De Bosnische Moslims moeten 
alleen nog met deze vorm van vrede verzoend worden.’   

22089
2 

interview ‘Als ik een 
vogel was zou 
ik over heel 
Bosnië kunnen 
vliegen’ 

Anneke Visser spreekt met een vluchtelinge uit Zvornik: ‘Laten 
ze het wapenembargo opheffen en de oorlog is binnen een 
maand afgelopen’ en ‘ Ach, was ik maar een vogel. Ik zou over 
heel Bosnië vliegen, en dan een nest bouwen boven Zvornik.’  

22089
2 

analyse 
(externe 
deskundige) 

In Joegoslavië 
zijn staten 
erkend die niet 
bestaan 

Harold Hulst (internationaal jurist) reageert op betoog van 
Szirmai (12 augustus) over snelle erkenning van drie staten in 
voormalig Joegoslavië. Hij geeft een overzicht van de 
volkenrechtelijke regels die gelden bij een conflict tussen een 
staat en een afscheidingsbeweging (uitkomst van het conflict 
wordt afgewacht en pas als het vrijheidsstreven met succes is 
bekroond, volgt erkenning). Bij erkenning van Kroatië en 
Bosnië is heel nonchalant omgegaan met een van de klassieke 
vereisten voor erkenning, namelijk dat de desbetreffende staat 
de controle heeft over het eigen grondgebied. Als excuus geldt 
dat de EG moreel geen andere keus had dan erkenning.  
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24089
2 

(hoofd)redacti
oneel 
commentaar 

Europa en de 
Balkan 

Passiviteit en militaire interventie brengen beide risico’s met 
zich mee. ‘De militaire strateeg en de diplomatieke politicus 
mogen in hun wijsheid analyseren dat slechts belendende 
percelen kunnen worden natgespoten, de opgewonden burger 
wil het brandende huis in om te redden wat er te redden valt’. 
De enige mogelijkheid ligt volgens de krant in ‘westerse 
gezamenlijkheid’. ‘Een doortastend scenario is geboden – niet 
om het geweten van televisiekijkers te sussen, want buitenlands 
beleid dat alleen op gezindheid is gebaseerd en niet op de 
gevolgen van politiek en militair handelen, is onverantwoord. 
Het is vooral geboden uit eigen belang van het Westen’. Bosnië 
is een internationaal erkende staat en erkende staten hebben 
rechten en plichten: het recht om te bestaan, de plicht om van 
andere staten af te blijven. ‘Nu Midden- en Oost-Europa uit het 
vriesvak van de twintigste eeuw zijn getrokken, is het gewenst 
iedereen met de spelregels te confronteren en met de prijs die er 
op overtreding staat. De lieve vrede zal daarna niet uitbreken, 
maar op enige matiging mag toch worden gehoopt en dat is al 
heel wat op een moment dat de Midden-Europese bewoner bijna 
begint te geloven dat etnische passie en een geweer voldoende 
legitimatie vormen om je het huis van de buurman toe te 
eigenen.’  

25089
2 

beschouwing De Brezjnev-
doctrine van 
Jan Pronk 

In een interview met Trouw (22 augustus) heeft minister Pronk 
gepleit voor ‘krachtig militair optreden’ in Joegoslavië, waar de 
inwoners zelf er een potje van maken (door Heldring aangeduid 
als Pronks Brezjnev-doctrine). ‘Op zichzelf is daar helemaal 
niets tegen, ja daar is zelfs alles voor te zeggen.Immers, wat 
daar gebeurt ‘is zo’n aanslag op de menselijke waardigheid. Dat 
mag geen precedent scheppen. Dat zou een acceptatie zijn van 
Hitler-toestanden.’ Allemaal woorden van Pronk, waar geen 
principieel weerwoord op mogelijk is. Maar nu de middelen. 
Een bewindsman kan niet volstaan met te zeggen, zoals Pronk 
doet, dat hij ‘als amateur’ er geen verstand van heeft ‘hoe het 
beste ingegrepen kan worden.’’ Heldring concludeert dat 
Nederland op korte termijn helemaal niets van betekenis 
beschikbaar heeft. ‘Daarom: als we de middelen niet hebben, 
moeten we op z’n minst onze woorden daaraan aanpassen.’    

27089
2 

(hoofd)redacti
oneel 
commentaar 

Het 
Nederlandse 
leger 

De gemiddelde Nederlandse dienstplichtige is niet van zins om 
in naam van de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid 
zijn leven te wagen in voormalig Joegoslavië, zo blijkt uit een 
opiniepeiling. ‘Morele verontwaardiging is mooi voor het 
televisietoestel, maar verdwijnt zodra de ronselaars aan de deur 
kloppen.’ Een houding die naadloos aansluit bij die van hogere 
krijgskundigen: in Bosnië-Herzegovina en omstreken is geen 
militaire eer te behalen. Al met al staat Nederland wel voor de 
vraag hoe ‘de militaire vuist in de buurt te brengen van de plek 
waar de politieke mond al geruime tijd krachtige uitspraken 
doet.’ Het komt erop neer dat op dit moment er geen aanbod van 
betekenis beschikbaar is.  
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28089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Milošević 
heeft best 
reden tot 
tevredenheid 

Terugblikkend op de Joegoslavië-conferentie in Londen, 
constateert Peter Michielsen dat Milošević reden tot 
tevredenheid heeft: hij was naar Londen gekomen in de 
wetenschap dat hij binnenskamers door de internationale 
gemeenschap verantwoordelijk gesteld zou worden voor alle 
ellende in voormalig Joegoslavië en in de verwachting dat hij in 
de plechtige slotverklaring op dezelfde wijze door het slijk 
gehaald zou worden. Het eerste werd bewaarheid, het tweede 
bleef uit en daarmee is voor Servië het ergste afgewend, al heeft 
Milošević ook concessies moeten doen (sancties zijn verscherpt, 
internationale gemeenschap zal zich ook met Kosovo gaan 
bemoeien, Bosnië moet erkend worden). ‘En toch heeft hij reden 
tot tevredenheid. Al met al blijft het Londense document vaag, 
tijdslimieten ontbreken, de principes zijn rekbaar.’   

28089
2 

portret David Owen: 
zo bot als 
nodig 

Premier Major laat met de keuze van David Owen als afgezant 
van de EG naar de strijdende partijen weten dat het tijd is voor 
een stevige aanpak. Owen heeft een maand geleden publiekelijk 
aangedrongen op het afdwingen van een wapenstilstand onder 
dreiging van militair ingrijpen door NAVO-troepen. Bovendien 
staat Owen bekend om zijn ‘mateloze ambitie en onbegrensd 
vermogen tot botheid.’  

31089
2 

(hoofd)redacti
oneel 
commentaar 

Een papieren 
zwaard 

De conferentie in Londen stond in het teken van heftige 
veroordelingen van het Servische optreden in Bosnië-
Herzegovina. Voor de buitenwacht ontstond zo het beeld dat de 
internationale gemeenschap, Europa voorop, weet hoe het hoort: 
slachtoffers neem je in bescherming tegen de schavuiten die het 
op hun leven en bezit gemunt hebben. En toch is het ‘praktisch 
onmogelijk het vertrouwen te delen dat de voorzitter van het 
jongste Londense treffen zo krachtig uitstraalde. Hier moet 
sprake zijn van ongeëvenaard cynisme, grenzeloze naïviteit of 
van een wonder. Waarom zouden de woorden van de 
overeenkomst ditmaal meer waard zijn dan het papier waarop ze 
waren geschreven?’ Wie goed leest, ziet dat alles wat in Londen 
is afgesproken, al eens vertoond en overeengekomen is. Ten 
aanzien van Irak trok de internationale gemeenschap de 
conclusie dat zonder militaire dreiging en eventueel 
wapengeweld de agressie van Bagdad jegens Koeweit niet 
ongedaan gemaakt kon worden. In de Joegoslavië-crisis wordt 
steeds benadrukt dat een ‘offensief militair antwoord’ 
uitgesloten is, het papieren zwaard van de diplomatie moet 
voldoende zijn. De Serven zijn tot dusver niet onder de indruk.  

 
 

Ook in de analyses, commentaren en achtergronden in de tweede helft van augustus 1992 in 

NRC Handelsblad is de spanning tussen morele verontwaardiging en militaire risico’s 

voortdurend voelbaar. Over het geheel genomen is het beeld nogal genuanceerd: 

• soms wordt de internationale gemeenschap in felle bewoordingen gehekeld (Hofland) vanwege 

het uitblijven van een doeltreffend optreden tegen de Serviërs, soms wordt de internationale 

gemeenschap in afgewogen bewoordingen (Heisbourg) gewezen op het feit dat een einde maken 

aan het Servische optreden in Bosnië in het belang van vooral Europa zelf is;  

• bij herhaling worden de volkenrechtelijke aspecten van het conflict in de discussie betrokken; 

met name de vraag of de (vroegtijdige) erkenning van drie staten bijgedragen heeft aan het 
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voortduren en escaleren van het conflict, krijgt ruime aandacht; 

• het veelvuldig gebruik van historische analogieën, met name vergelijkingen met gruwelen uit de 

tweede wereldoorlog, wordt kritisch benaderd; ook de hevige morele verontwaardiging die 

daarmee tot uitdrukking wordt gebracht, wordt van kanttekeningen voorzien; 

• waar de hoofdredactionele commentaren neigen naar ‘interventie’ – in de pogingen om langs 

diplomatieke weg het conflict op te lossen heeft de krant in ieder geval duidelijk geen vertrouwen 

– wordt elders (Heldring) betoogd dat de middelen daartoe zeker aan Nederlandse kant 

simpelweg ontbreken; 

• het overheersende beeld is dat de Serviërs de grote boosdoeners zijn in de smerige oorlog in 

Bosnië, zij het dat dit beeld nadrukkelijk gerelativeerd wordt door de een (Michielsen, 13 

augustus) en even nadrukkelijk bevestigd door de ander (Hofland, 19 augustus).  

• de rol van de media wordt enkele malen aan de orde gesteld, waarbij steeds uitgegaan wordt van 

de veronderstelling dat de media – en meer specifiek de tv-beelden en foto’s van kampen en 

gruwelen in Bosnië – het beleid in Nederland beïnvloeden. 

 

8.12.3 Het interventie-debat voortgezet in Trouw   

‘De grote aantallen vluchtelingen die het Westen overspoelen en de schokkende beelden uit 

de Servische concentratiekampen hebben uiteindelijk ook in Nederland geleid tot een 

serieus debat over de burgeroorlog.’ 

 Zo luidt de intro bij een artikel van politicologe en slaviste Nevenka Tromp-Vrkić in Trouw 

van 13 augustus 1992. Zij betoogt dat het Westen al geruime tijd kansen om het conflict te 

beëindigen, voorbij heeft laten gaan. westerse politici hebben de ogen gesloten voor de 

opvattingen en percepties die leven onder Servische politici. Maanden geleden liet de 

extremist Seselj in een interview met de Servische pers al weten niet onder de indruk te zijn 

van sancties, een opvatting die volgens Tromp-Vrkić representatief is voor wat leeft onder 

de Servische bevolking. 

‘De principiële houding van China, dat met een veto in de Veiligheidsraad een mogelijke 

militaire interventie tegen ons kan tegenhouden, is onze enige hoop. Als er niet militair 

ingegrepen wordt tegen Servië en het Servische volk, kunnen wij alle economische sancties 

doorstaan, daar ben ik zeker van.’  

 

Inmiddels zijn Servische politici ook nauwelijks meer beducht voor een militaire interventie: 

‘Een militaire interventie wordt bovendien in Servië niet als bedreigend ervaren, omdat er 

een grote kans bestaat dat die op een fiasco uitloopt. Het ineffectieve optreden van de 
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westerse bemiddelaars, de aarzelende houding van de westerse politici en het niet bestaan 

van een Europees veiligheidsbeleid, hebben in Servië tot de conclusie geleid dat Europa en 

ook de Verenigde Naties niets kunnen ondernemen. (...) Het mislukken van de Europese 

bemiddeling heeft de geloofwaardigheid van de Europese Gemeenschap ernstig geschaad. 

Waarom zou datzelfde Europa dan in staat zijn tot een effectieve militaire interventie?’ 

(Tromp-Vrkić, Trouw, 13 augustus 1992) 

 

De enig juiste politieke oplossing is die welke in overeenstemming met alle betrokkenen tot 

stand komt, en die oplossing, zo concludeert de auteur, is nog lang niet in zicht. 

 

Het verlammende dilemma: de herkenbaarheid in Trouw  

Drie artikelen op de buitenlandpagina van Trouw van 14 augustus 1992 brengen het 

dilemma rond militaire interventie in volle omvang in beeld. Onder de kop Internationale 

Rode Kruis eist ‘dwingende maatregelen’ in Bosnië wordt gemeld dat een delegatie van het 

Rode Kruis na een bezoek aan Bosnië-Herzegovina in een bijeenkomst van de commissie 

Mensenrechten van de VN, aangedrongen heeft op ‘dwingende spoedmaatregelen’ om een 

einde te maken aan de gruwelen. De dramatiek van de situatie wordt twee keer benadrukt. In 

de eerste plaats wordt gemeld dat de felle bewoordingen van het Rode Kruis historisch 

genoemd worden, doorgaans laat de organisatie zich zeer voorzichtig uit. In de tweede plaats 

wordt ook de bijeenkomst van de commissie voor de Mensenrechten van het etiket 

historisch voorzien: voor het eerst komt de commissie in een spoedvergadering bijeen. 

Zowel het Rode Kruis als de commissie wijzen de Serven aan als de ergste boosdoeners. 

Ook voor de Amerikaanse onderminister Bolton is het, blijkens het verslag, zonneklaar wie 

de schuldigen zijn. Bolton citerend bericht de krant:  

‘Tegen de plegers van de afschuwelijke daden die nu gemeld worden, zeg ik dat de 

internationale gemeenschap een eed zwoer toen zij zich realiseerde wat het nazisme in 

Europa heeft aangericht tijdens de tweede wereldoorlog. Wij stellen de mensen van Servië-

Montenegro deze simpele vraag: willen zij de geschiedenis ingaan als de burgers van de 

laatste fascistische staat in Europa?’  

 

Het artikel meldt voorts dat de Bosnische vice-president Ganić in een emotionele rede de 

gruweldaden van Servische soldaten in de kampen beschreef (‘Mensen worden onthoofd en 

de mannen gecastreerd. De vrouwen worden verkracht en verminkt’) en de internationale 

gemeenschap opnieuw opriep om in te grijpen in zijn land.  
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Op dezelfde pagina staan nog twee artikelen met koppen die niets te raden laten over de 

strekking van de inhoud: NAVO huivert bij de gedachte aan optreden in Bosnië en Europese 

leiders zeer terughoudend over grote militaire actie. In de commentaren, analyses en 

achtergrondartikelen wordt de worsteling over de vraag hoe een einde te maken aan de 

burgeroorlog in Bosnië, onverminderd voortgezet (zie box 8.9).  

 
Box 8.9 Analyses, commentaren en beschouwingen over conflict in Bosnië in de periode 15 –31 

augustus 1992 in Trouw 
datum vorm kop  korte inhoud 
18089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Ook de Moslims 
hebben hun 
onschuld verloren 
(onderkop: 
Makkelijke 
oplossingen voor 
de Joegoslavische 
tragedie bestaan 
niet)  

Redacteur Nicole Lucas probeert een antwoord te vinden op 
onder meer de schuldvraag. Bij zijn afscheid als 
opperbevelhebber van de VN werd generaal McKenzie 
gevraagd wat het grootste verschil was met de vorige negen 
vredesmissies waarbij hij betrokken was. ‘Je kunt de haat van 
die vorige verblijven samennemen en het dan met tien 
vermenigvuldigen. Ik heb nog nooit zoiets gezien’, was zijn 
antwoord. Op de tv-beelden uit Omarska wilde hij geen direct 
commentaar geven, hij wilde alleen kwijt dat ‘hij in iedere 
hand een pond papier kan houden’ waarin de ene partij de 
andere partij van van alles en nog veel meer beschuldigt. 
McKenzie legt de schuld niet alleen bij de Serven, voor hem 
is duidelijk dat de Moslims in deze fase van de strijd er belang 
bij houden ‘om de zaak gaande te houden en de Serven ertoe 
te brengen wraak te nemen om zo de internationale 
gemeenschap ervan te overtuigen dat interventie een goed 
idee is. Dus ik leg de schuld bij beide partijen.’ Lucas vindt de 
morele verontwaardiging na de beelden uit Omarska terecht 
maar, zo schrijft ze, ‘tegelijkertijd komt de vraag op: waarom 
nu pas?’ Zij zoekt de verklaring in het feit dat in eerdere 
rapporten over gruweldaden en wreedheden nadrukkelijk 
gesteld werd dat zowel Kroaten als Serven zich er aan 
schuldig maakten. Bovendien: ‘Vukovar, dat waren vooral 
veel zielige, oude vrouwtjes, huilend dat het toch allemaal zo 
erg was. Maar van welke kant waren ze? Geen idee, ze leken 
immers allemaal zo op elkaar.’ Beide factoren samen, maken 
het antwoord op de vraag ‘wat te doen?’, zo moeilijk en de 
verleiding om te zeggen ‘ze zoeken het zelf maar uit’, zo 
groot. Bij die broodmagere man achter prikkeldraad was het 
glashelder: de gevangene was een Moslim, de weldoorvoede 
bewaker een Servische soldaat. Zij sluit af met: ‘De wens om 
‘iets te doen’ is begrijpelijk en het werd ook wel eens tijd. 
Alleen: makkelijke oplossingen bestaan niet. Het grote gevaar 
is dat, als de eerste opwinding is gezakt, het gevoel van ‘ja, 
het is erg, maar wat kunnen we eraan doen’ weer de overhand 
krijgt. Want als het beeld van die magere man een ding 
duidelijk heeft gemaakt of zou moeten maken, dan is het waar 
die afzijdigheid toe leidt.’  
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18089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

VN laten 
burgeroorlog in 
Bosnië op zijn 
beloop 

Siekmann (verbonden aan het TMC Asser Instituut voor 
internationaal recht) kritiseert de in zijn ogen te passieve 
houding van de Veiligheidsraad ten aanzien van het conflict in 
Bosnië. Afgezien van de humanitaire aspecten, laten de VN de 
burgeroorlog in feite op zijn beloop: de strijd moet worden 
gestaakt, het conflict dient aan de onderhandelingstafel 
opgelost te worden, zo wordt telkens weer herhaald. 
Siekmann: ‘De voldongen feiten in Bosnië zullen via de 
conferentietafel niet ongedaan gemaakt kunnen worden, maar 
anderzijds zullen zij geen formele erkenning krijgen. De kern 
van het probleem is de onverzoenbaarheid van ‘geweld’ met 
‘recht’ naar de normen van het moderne volkenrecht. Anders 
dan in het geval Irak/Koeweit is de statengemeenschap inzake 
Bosnië niet bereid gebleken het ‘recht’ te herstellen desnoods 
door middel van de toepassing van geweld. Resolutie 770 is 
beperkt tot humanitaire interventie, maar als vervolg op de 
economische boycot van Servië had op de lidstaten van de VN 
een beroep moeten worden gedaan de betrokkenheid van 
Servië bij Bosnië desnoods met militaire middelen te 
beëindigen, ook om humanitaire hulpverlening mogelijk te 
maken. Dat is de juiste volgorde en niet andersom.’   

19089
2 

(hoofd)redactio-
neel 
commentaar 

Billijke 
terughoudendheid 
1 & 2 

De terughoudendheid van de overheid bij het toelaten van nog 
meer Bosnische vluchtelingen, is terecht. ‘Bekommernis en 
emotie horen bij het drama Joegoslavië. Maar hulp bieden 
vraagt behalve een warm hart vooral een koel hoofd’. 

20089
2 

opinie Rampzalig 
waanidee 

Reagerend op artikel van Lucas verklaart Jan Marijnissen 
(voorzitter van de SP) zich vierkant tegen een militaire 
interventie in Joegoslavië. ‘Parlementariërs van CDA, PvdA 
en VVD proberen elkaar momenteel te overtreffen in hun 
uitspraken over het ‘noodzakelijke’ militaire ingrijpen op de 
Balkan. Ze praten elkaar na als een echo, met dit verschil dat 
de echo harder klinkt dan het oorspronkelijke geluid. Het lijkt 
erom te gaan wie het meest voor militair ingrijpen is, wie de 
meeste Nederlandse jongens naar het front durft te sturen, wie 
de meest vergaande operaties durft voor te stellen.’ De 
militairen, aldus Marijnissen, lijken beter dan de politici te 
beseffen dat ‘interveniëren slechts een eufemisme is voor het 
verwikkeld raken in een spiraal van gruwelijk geweld zonder 
uitkomst’. De SP sluit zich niet aan ‘bij de vanzelfsprekend-
heid waarmee hier in dit land (...) gepleit wordt voor het 
inzetten van ‘ons’ geweld dat ‘hun’ geweld moet stoppen. (...) 
De kwestie-Joegoslavië ligt veel gecompliceerder dan 
sommige demagogen ons willen doen geloven. Het simpele 
verhaal van het boze Servië en het goede Bosnië en Kroatië is 
bedrieglijk, zoals Nicole Lucas optekent uit de mond van 
generaal MCKenzie.’ De inwoners van Joegoslavië zijn 
allereerst zelf verantwoordelijk voor het bereiken van een 
oplossing voor het conflict. Een oplossing die aan de 
onderhandelingstafel gevonden zal moeten worden, eventueel 
onder druk van sancties tegen partijen die volharden in 
voortzetting van het gruwelijke geweld en de nationalistische 
waanzin.   
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20089
2 

portret van 
Karadzić (door 
eigen redacteur) 

De Frankenstein 
van Bosnië heeft 
geen controle 
meer over zijn 
eigen monster 

De Moslims noemen hem ‘kindermoordenaar’ en ‘oorlogs-
misdadiger’ en weigeren met hem te praten, zelf ziet hij dat 
heel anders: de islamieten hebben eigenhandig het doodvonnis 
van Bosnië getekend door in het hart van Europa een 
fundamentalistische staat te willen vestigen. Een onzinnige 
aantijging volgens Lucas – de Bosnische Moslims zijn de 
meest gematigde ter wereld. Lucas schildert Karadzić als de 
man die er vanaf 1990 alles aan gedaan heeft om, op de 
achtergrond gesteund door Milošević, het nationalisme ook in 
Bosnië aan te wakkeren en die nu de controle heeft verloren 
over het monster dat hij zelf gecreëerd heeft. ‘Gelooft hij echt 
wat hij zegt of staat hij simpelweg keihard te liegen?’ vraagt 
ze zich af. Het antwoord: van beide een beetje.  

22089
2 

interview Pronk: nu militair 
ingrijpen in 
Bosnië 

‘De sociaal-democratie is overtuigd van de maakbaarheid van 
de wereld’. De openingszin van een interview dat de redac-
teuren Breedveld en Cornelisse met minister Pronk hadden. 
Hij pleit voor militair ingrijpen nu wat hem betreft de maat 
vol is in de verscheurde Balkan-staat. Interneringskampen 
voor Bosniërs, Kroaten en Moslims en erger: pure, 
systematische massamoord op iedereen die niet-Servisch is: 
zich neerleggen bij zo’n feit kan een afschuwelijk 
sneeuwbaleffect hebben. ‘Nu de hitleriaanse politiek van 
uitroeien van minderheden duidelijk is, moet er militair 
ingegrepen worden.’  

22 
0892 

analyse (externe 
deskundige) 

Een Rus over 
Joegoslavië 

Nikolaj Jermolowitsj, overzichtschrijver van de Izwestia, 
geeft zijn visie op Joegoslavië. Bij etnische conflicten is er 
geen partij die volkomen vrijuit gaat: ‘Het zou het toppunt van 
onbillijkheid zijn om de Serven en de Montenegrijnen als 
snode raddraaiers met de vinger na te wijzen en de Slovenen, 
de Kroaten en de Bosniërs als hun ongelukkige slachtoffers 
voor te stellen. En dat alleen omdat het pro-westerse Slovenië 
en Kroatië de wereldgemeenschap in geestelijk opzicht meer 
aanspreken’. Hij ziet niets in een militaire interventie (een 
heilloos avontuur, Joegoslavië is ideaal terrein voor guerrilla, 
de bevolking heeft daar wel kijk op).  

26089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Vredeszones 
waarin niet mag 
worden gevochten 

Anton Heering is tegen een militaire interventie, ook al pleiten 
minister Pronk en IKV-secretaris Mient Jan Faber daar 
inmiddels voor. Van buitenaf ingrijpen in een burgeroorlog 
heeft in het verleden (Spanje, Vietnam) niet geleid tot een snel 
einde aan verwoestingen en moordpartijen. Vredesgroepen en 
–initiatieven in voormalig Joegoslavië zelf moeten 
ondersteund worden, op langere termijn kan zo een klimaat 
geschapen worden waarin via onderhandelingen een 
werkelijke vrede tot stand komt. Op korte termijn kan het 
Westen niet veel meer doen dan ruimhartig humanitaire hulp 
verlenen.  

27089
2 

analyse (externe 
deskundige) 

Impulsieve 
opwelling van 
Pronk? 

Hans Feddema (lid van de beleidsgroep buitenland van Groen 
Links) vindt Pronks’ pleidooi voor militair ingrijpen ondoor-
dacht. In de etnische (en deels religieuze) burgeroorlog in ex-
Joegoslavië zijn de schuldigen minder duidelijk aan te wijzen 
dan bij de Golfoorlog, duidelijk is slechts dat de Moslims in 
de hoek zitten waar de klappen vallen. Maar ook zij gaan niet 
vrijuit als het om wreedheden en gruwelen gaat, ook zij 
hebben hun ‘concentratiekampen.’ ‘Vrede stichten’, betoogt 
Feddema, ‘is niet militair partij kiezen voor een der 
conflictgroepen, maar bemiddelend tussenbeide komen en hen 
tot onderhandeling proberen te brengen’.  
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29089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Ingrijpen uit 
morele 
verontwaardiging 
is niet genoeg 

Politiek redacteur Breedveld blikt terug op het Kamerdebat 
van donderdag 27 augustus. Veel Kamerleden gaven blijk van 
ergernis en ongeduld over getreuzel en gebrek aan eenheid 
aan de kant van de internationale gemeenschap. GPV’er Van 
Middelkoop bracht de gevoelens het scherpst onder woorden. 
De kanker van de etnische zuivering woedt in Bosnië 
ongehinderd voort en die kan alleen gestopt worden door 
Servië als hoofdschuldige aan te wijzen, zo stelde hij. En 
voegde er aan toe: ‘Je vraagt zo langzamerhand af waar 
destijds de Amerikanen en Canadezen wèl de moed vandaan 
hebben gehaald om ons te hulp te komen?’ Er is reden genoeg 
voor de morele verontwaardiging die Kamer en publieke 
opinie tonen, maar ‘optreden is niet alleen een kwestie van 
moraliteit of rechtmatigheid, maar vooral een zaak van 
effectiviteit en doelmatigheid.’ Kortom, de risico’s moeten 
enigszins te overzien en de kans op succes redelijk zijn. 
Moreel besef ‘geeft politici geen vrijbrief om het verstand 
maar even buiten te beschouwing te laten.Voor een succesvol 
opereren in de Balkan is behalve moed, voorzichtigheid en 
vastberadenheid, vooral ook eensgezindheid nodig. Die 
eigenschappen waren tot dusver opvallend afwezig in Europa, 
maar ook hier begint het tij te keren. Tenminste premier 
Lubbers zei in het debat die kentering te bespeuren. We 
kunnen slechts hopen dat hij gelijk heeft.’   

31089
2 

(hoofd)redactio-
neel 
commentaar 

De hoop van de 
wanhoop 1&2 

Alle partijen in Londen hebben ingestemd met een aantal 
principes die de basis moeten vormen voor verdere 
onderhandelingen (iedereen is voor stoppen van de gevechten 
en handhaven van Bosnië als zelfstandige staat en tegen met 
geweld veranderen van grenzen en tegen etnische zuiveringen) 
Op zichzelf een succes, maar de vraag blijft wat de afspraken 
in de praktijk waard zullen zijn. Karadzić heeft bij nieuwe 
gevechten weinig meer te winnen, of alle Bosnisch-Servische 
milities er ook zo over denken valt te betwijfelen. De hoop dat 
er een klein stapje in de richting van vrede is gezet, lijkt 
vooral de hoop van de wanhoop, met name omdat over 
Macedonië en Kosovo (twee ander hete hangijzers) geen 
enkele afspraak gemaakt kon worden.    

 

Net als de Volkskrant kopt Trouw maandag 31 augustus op de voorpagina ‘Granaat richt 

bloedbad aan op markt in Sarajevo’. 

 

‘De houwitsergranaat maakt duidelijk dat ervan de goede voornemens op de 

vredesconferentie in Londen nog niet veel terecht is gekomen’,  

aldus het bericht. Verder maakt de krant die dag melding van een bijeenkomst van de PvdA 

over Joegoslavië. Ook de PvdA weet het niet, luidt de kop boven het verslag. 

‘Net als de Verenigde Naties, de EG, en talloze individuele landen worstelt ook de PvdA 

met het antwoord op die ene brandende vraag: hoe voorkom je dat mensen in het voormalige 

Joegoslavië elkaar in een niets en niemand ontziende oorlog op beestachtige wijze te lijf 

gaan?’. De kop bevat het antwoord, zo blijkt uit het verslag. Pronks’ oproep militair in te 

grijpen, kreeg geen steun, minister van Defensie Ter Beek wees erop dat ‘militaire 
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oplossingen politieke nooit kunnen vervangen’ en dat ‘veel militaire operaties zijn 

uitgelopen op mislukte avonturen.’.  

 

De balans opmakend, springt het meest in het oog dat in de analyses, commentaren en 

achtergrondartikelen die in de tweede helft van augustus 1992 in Trouw verschijnen, het 

verlammende dilemma in optima forma herkenbaar is: 

• op een enkele uitzondering na (minister Pronk in een interview) tonen alle deelnemers aan de 

gedachtewisseling zich (zeer) huiverig voor respectievelijk vierkant tegen militaire interventie; 

sommige tegenstanders hanteren het ‘risicoargument (Marijnissen, Jermolowitsj, Breedveld), 

andere voeren (daarnaast) ideële overwegingen aan (Heering, Feddema) en pleiten voor steun aan 

vredesgroepen en -initiatieven binnen ex-Joegoslavië;  

• huiver voor een militaire interventie gaat gepaard met het ontbreken van vertrouwen in een goede 

afloop aan de onderhandelingstafel, met de kanttekening dat een enkeling (Siekmann) hoopt 

en/of verwacht dat onderhandelingen pas tot resultaat zullen leiden als de internationale 

gemeenschap een geloofwaardige militaire dreiging ontwikkelt; 

• de morele verontwaardiging is op zich terecht (Lucas, Breedveld), maar we moeten wel de vraag 

onder ogen zien ‘waarom nu pas?’; Lucas schrijft de hoog oplopende verontwaardiging toe aan 

het eenvoudige good guys-bad guys schema dat de tv-beelden uit kamp Omarska aanreikten: de 

Moslim als slachtoffer, de Serviër als dader; 

• het zijn niet alleen de Serviërs die gruwelen en wreedheden begaan, ook Kroaten en Moslims 

maken zich er aan schuldig (Lucas) en juist die omstandigheid maakt het zo lastig een antwoord 

te formuleren op de vraag wat te doen; 

• in de analyses, commentaren en achtergrondartikelen fungeert de tweede wereldoorlog slechts 

mondjesmaat als referentiekader (interview met Pronk, Breedveld); de vergelijking met 

gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog wordt door eigen redacteuren niet getrokken.   

 

8.12.4 Het interventie-debat voortgezet in De Telegraaf 

Zaterdag 15 augustus, een dag nadat de Veiligheidsraad resolutie 770 aanvaard heeft en 

daarmee het groene licht geeft om met ‘alle noodzakelijke middelen’ de humanitaire 

hulpverlening in Bosnië te beveiligen, kopt De Telegraaf op de voorpagina Lubbers: inzet 

leger kan snel. Uit het vervolg blijkt dat Lubbers er rekening mee houdt dat Nederland op 

korte termijn gevraagd zal worden een bijdrage te leveren aan een militaire actie in Bosnië, 

maar dat het altijd nog enkele weken zal duren vooraleer Nederlandse militairen op het 

strijdtoneel aanwezig kunnen zijn. Voorzover van kop en bericht de suggestie uitgaat dat nu 
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snel tot actie kan en zal worden overgegaan, blijft van die suggestie drie dagen later weinig 

tot niets over: Gebrek aan enthousiasme voor troepenzending naar Bosnië, kopt de krant 

boven een bericht waaruit blijkt dat tot nu toe alleen Nederland, Frankrijk en België zich 

bereid verklaard hebben resolutie 770 daadwerkelijk uit te voeren. De analyses en het enkele 

commentaar laten een zelfde terughoudendheid ten aanzien van een militaire interventie zien 

(zie box 8.10). 

 
Box 8.10 Analyses, commentaren en beschouwingen over conflict in Bosnië in de periode 15 –31 

 augustus 1992 in De Telegraaf 
datum vorm Kop  korte inhoud 
23089
2 

analyse (vaste 
medewerker) 

Onmacht van de 
‘beschaafde wereld’ 

‘Ik behoorde tot de eersten, die in Bosnië militaire actie mo-
gelijk, en daarom noodzakelijk achten – zij het zeer nadruk-
kelijk alleen en uitsluitend om in beperkte mate humanitaire 
bijstand te beveiligen. Beveiliging, zei ik, is mogelijk, de 
plaatselijke gevechten beslechten niet’. Zo begint  G.B.J. 
Hiltermann een uitvoerige analyse van de politieke en militaire 
situatie in en rond Bosnië. Hiltermann zegt geschrokken te zijn 
van de orgie aan ‘Churchilliaanse strijdkreten’ die er op 
volgde, zelfs ons ‘altijd voorzichtige Clingendael bleek plotse-
ling een krijgshaftige ‘political non-think tank.’’ Van een 
‘etnische schoonmaak’ is in Hiltermanns’ ogen helemaal geen 
sprake (‘pure onzin’), hoogstens is een religieuze schoonmaak 
gaande. Tegen die volkerenscheiding moeten en kunnen wij 
ons niet verzetten, het gaat om de barbaarse manier waarop de 
Serven hun plan met afgrijselijk geweld uitvoeren. De manier 
waarop ‘doet de z.g. ‘beschaafde wereld’ trillen van woede en 
verontwaardiging. Maar die kan daar weinig tegen uitrichten!’ 
Een militaire interventie zou ons in een Vietnam-situatie doen 
belanden, ‘op de Balkan zou een guerrilla uitbreken op een 
daarvoor ideaal, nauwelijks begaanbaar terrein, dat de Serven 
en Kroaten kennen als hun broekzak en ze zijn hartstochtelijke 
guerrillero’s, die van een oorlogje best gediend zijn. In 1941 
kon Hitler hun legers onder de voet lopen, maar met 37 
divisies kreeg hij de guerrilla niet klein.’ Ook de 
volkenrechtelijke en internationaal-politieke (machtsevenwicht 
uit Koude oorlog bestaat niet meer) aspecten van het conflict 
nopen tot voorzichtigheid. ‘Slotsom: de verontwaardigden 
hebben schoon gelijk, maar de huidige regels zijn onvoldoende 
om de wereld verantwoord te kunnen doen ingrijpen – wij 
leven in een transformatieperiode. (...) Richt uw toorn niet op 
de boodschapper, die deze penibele waarheden heus ongaarne 
op tafel legt.’  

25089
2 

analyse (eigen 
redacteur) 

Politiek kleineert 
risico’s in Bosnië 

Politiek redacteur Kees Lunshof constateert een opvallende 
eensgezindheid binnen de coalitie (CDA en PvdA) over een 
actieve rol van Nederland bij een militaire actie ter beveiliging 
van humanitaire hulp in Bosnië. Opvallend, omdat de PvdA tot 
voor kort ‘weinig moest hebben van alles wat ook maar in de 
verte rook naar het militaire’. De Kamer gaat nog een stapje 
verder en dringt bij het kabinet aan op grotere activiteit. Over 
de risico’s voor de betrokken militairen werd de afgelopen 
dagen in al dat enthousiasme nauwelijks gesproken, aldus 
Lunshof. Terwijl die risico’s toch niet gering zijn (Servische 
scherpschutters, hinderlagen, geblokkeerde en ondermijnde 
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bruggen en wegen). De gedrevenheid ‘iets te doen’ was er al 
voordat de beelden uit de concentratiekampen grote onrust bij 
het publiek veroorzaakten en lijkt vooral te zijn ‘ingegeven 
door gevoelens van idealisme en solidariteit’ en door de 
behoefte om mee te doen aan bevordering van de 
internationale rechtsorde. Het is wel de vraag of de steun van 
de publieke opinie voor een militaire inzet blijft bestaan als er 
onverhoopt doden vallen of de acties uitzichtloos worden.  

31089
2 

(hoofd)redacti
oneel 
commentaar 

Woorden De Joegoslavië-conferentie in Londen heeft ‘veel mooie 
woorden, beloften en afspraken opgeleverd die de Serven tot 
een acceptabeler gedrag moeten brengen. (...) Het is te hopen 
dat het lukt, maar tegelijk moet worden gevreesd dat er ook dit 
keer weinig van de getoonde goede wil van de Serven terecht 
komt. Ze zijn meesters in het beloven van beterschap, om 
vervolgens alleen dat te doen wat hen goed uitkomt.’. 
Bovendien: de druk die de internationale gemeenschap op ze 
uitoefent is zo weinig indrukwekkend dat ze zich er niet veel 
van behoeven aan te trekken. ‘Buiten het aangaan van een 
inderdaad ongewis militair avontuur, was veel meer mogelijk 
geweest. ‘ Het is zonder meer noodzakelijk de Serven beter in 
de tang te nemen, ook met het oog op Kosovo en Macedonië.    

 

Op maandag 31 augustus staat op een binnenpagina van De Telegraaf een kop over zes 

kolommen: Massagraf in Bosnië. De lead van het bericht luidt  

‘Met een bloedige granaataanval in Sarajevo en de opheffing van het Servisch beleg rond 

Goražde is de strijd in Bosnië-Herzegovina dit weekeinde even hardvochtig als 

onvoorspelbaar voortgegaan. Maar de meest gruwelijke gebeurtenis dit weekeinde was de 

vondst van een massagraf in de Neretva-vallei in Zuidwest-Bosnië.’ 

 

Wat het massagraf betreft: Kroatische troepen hebben daarin tenminste 200 lijken 

aangetroffen (Kroaten en Moslims). Volgens de plaatselijke patholoog zijn de slachtoffers 

ongeveer twee maanden geleden door ongeregelde Servische troepen van dichtbij zijn 

neergeschoten met automatische wapens.Als om de uitspraak van generaal McKenzie dat hij 

in iedere hand een pond papier kan houden waarin de partijen elkaar van van alles en nog 

veel meer beschuldigen (Lucas, Trouw, 22 augustus 1992) te onderstrepen, meldt het bericht 

verder dat Radovan Karadzić elke betrokkenheid bij het bloedbad ontkent, Serven hebben bij 

Mostar nooit met Moslims gestreden: ‘Het was een strijd van Kroaten, die Moslims uit hun 

huizen wilden zetten.’  

 Wat analyse en commentaar in De Telegraaf betreft, is de balans snel opgemaakt: 

• een militaire interventie wordt afgewezen, de risico’s zijn te groot (Hitler kreeg met 37 (!) 

divisies de guerrilla in Joegoslavië niet onder de knie); 
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• de Serviërs en zij alleen worden verantwoordelijk gehouden voor de gruwelen en wreedheden in 

de burgeroorlog; volgens Hiltermann is geen sprake is van een etnische maar hooguit van een 

religieuze zuivering, voor het overige gebruikt hij voor het Servische optreden termen als 

‘barbaars’ en ‘afgrijselijk geweld’; 

• de internationale gemeenschap treedt te slap op tegen Servië.  
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9 Nederland en het conflict in voormalig Joegoslavië: de berichtgeving in 1993 

 

9.1 Inleiding 

 

Nationaal en internationaal is augustus 1992 een belangrijke episode in het conflict in en om 

Bosnië. Wereldwijd lopen de emoties en de morele verontwaardiging over wat zich in 

Bosnië afspeelt, ongekend hoog op en neemt de druk van de publieke opinie op politici om 

‘iets te ondernemen’ navenant toe. Halverwege augustus neemt de Veiligheidsraad resolutie 

770 aan waarin de mogelijkheid geopend wordt om de humanitaire hulpverlening in Bosnië 

met ‘alle noodzakelijke middelen’, inclusief gebruik van geweld, veilig te stellen. Eind 

augustus benoemt de VN een speciale rapporteur voor de mensenrechten in voormalig 

Joegoslavië, de Poolse ex-premier Tadeus Mazowiecki. Verder krijgt een commissie van 

experts de opdracht te onderzoeken of en in hoeverre in voormalig Joegoslavië 

oorlogsmisdaden begaan worden en welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden 

ter voorkoming daarvan.  

 

In Nederland komen emoties en morele verontwaardiging onder meer tot uiting in een 

onderbreking van het reces van de Tweede Kamer voor een debat over de gebeurtenissen in 

Bosnië en in een ongekende golf aan publiciteit. Met name de omvang en intensiteit van het 

debat over militaire interventie zoals in het vorige hoofdstuk in kaart gebracht, is in de jaren 

daarna niet geëvenaard. Achteraf gezien kan vastgesteld worden dat in augustus 1992 de 

publieke opinie over ‘militaire interventie’ voor een belangrijk deel al gevormd is. Dat wil 

niet zeggen dat het debat in de maanden en jaren na augustus 1992 niet meer gevoerd is, wel 

dat de kern van het debat – het dilemma van de ‘bevlogen moralisten’ versus de ‘verstandige 

realisten’, de afweging van morele onaanvaardbaarheid versus militaire risico’s – 

ongewijzigd is gebleven. In augustus 1992 is met andere woorden de toon gezet voor het 

interventie-debat zoals dat in 1993 in media (en politiek) is voortgezet. Het voortgezette 

debat is meer dan een herhaling van zetten. In de loop van 1993 wordt het debat over al dan 

niet interveniëren namelijk steeds specifieker, verschillende vormen van militaire 

interventie, ieder met een eigen risicoprofiel, passeren de revue.  

  

In dit hoofdstuk schetsen we het interventie-debat zoals in 1993 gevoerd in de onderzochte 

dagbladen. De uitspraken van individuele politici zijn herleid tot de politieke partij waartoe 
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zij behoren, uitgezonderd uitspraken van leden van het kabinet. Die zijn apart gecodeerd, 

met daarbij de aantekening dat – waar in dit hoofdstuk een minister als politieke actor wordt 

opgevoerd – ook alle uitspraken van zegslieden van de minister daaronder vallen.  

In paragraaf 9.2 schetsen we de opvattingen over militaire interventie van Nederlandse 

actoren zoals die in de berichtgeving van de onderzochte dagbladen worden weergegeven. 

Vervolgens gaan we na welke opvattingen over militaire interventie in nieuwsanalyses en 

berichten geschreven door eigen redacteuren en externe deskundigen in 1993 aan bod komen 

en verdedigd worden. ‘Militaire interventie’ krijgt daarbij in de loop van het jaar een steeds 

specifiekere invulling, tot uitdrukking komend in de titels van de verschillende paragrafen. 

Chronologie en thematiek gaan derhalve hand in hand als ordeningsprincipe.  

 

9.2 Het debat over interventie en de Nederlandse bijdrage in 1993: een eerste   

overzicht 

 

Het interventie-debat krijgt in 1993 absoluut iets en relatief veel minder aandacht in de 

dagbladen dan in augustus 1992. De koppen en leads van de 579 artikelen in augustus 1992 

bevatten 90 uitspraken van Nederlandse actoren over het thema ‘militaire interventie’. 

Analyse van niet alleen de koppen en leads maar van de complete artikelen (N=3319) in 

1993, levert 114 uitspraken op van Nederlandse actoren over ‘militaire interventie’ (zie tabel 

9.1).  

 
Tabel 9.1 Nederlandse actoren over militaire interventie in 1993, uitgesplitst naar dagblad 

dagblad 
politieke actor 

de 
Volkskrant 

NRC 
Handelsblad 

Trouw De Telegraaf Totaal 

 N O* N O* N O* N O* N O* 
Regering 8 1.00 9 .72 7 .43 3 1.00 27 .76 
Tweede Kamer  3 .83 3 1.00 4 1.00 2 .00 12 .79 
Minister Kooijmans 6 -.08   1 -1.00 5 .50 12 .08 
Couzy 4 -1.00   7 -.79   11 -.86 
PvdA 6 1.00     2 .50 8 .88 
Minister Pronk 4 .88 1 1.00   1 1.00 6 .92 
Premier Lubbers 2 .25   2 1.00   4 .63 
Krijgsmacht   1 -.50 3 .50   4 .25 
VVD 2 1.00     1 .50 3 .83 
Minister Ter Beek       2 .50 2 .50 
Militairen   2 -.50     2 -.50 
Hulporganisaties     2 1.00   2 1.00 
Overige actoren 13 .57 1 1.00 2 .25 2 1.00 18 .61 
Totaal 49 .50 18 .61 28 .23 19 .61 114 .47 
* oordeel Nederlandse actor over militaire interventie, schaal loopt van –1 (uitsluitend negatieve 
  oordelen) tot + 1 (uitsluitend positieve oordelen) 
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Afgaande op de berichtgeving is de houding van politieke actoren ten aanzien van militaire 

interventie positief (N=114, +.47). Er lijkt overigens in de berichtgeving wel sprake te zijn 

van afbrokkelende politieke steun voor militaire interventie (augustus 1992: N=90, +.83). 

Het verschil is (grotendeels) toe te schrijven aan het feit dat in 1993 ook militaire actoren 

aan het woord komen die per saldo nogal kritisch zijn over een militaire interventie (N=17, -

.50). Maar ook als we de militaire actoren buiten beschouwing laten, lijkt sprake te zijn een 

licht eroderende steun (N=97, +.65). Lijkt, immers: de uitkomsten over augustus 1992 zijn 

gebaseerd op het analyseren van koppen en leads, die van 1993 op het analyseren van de 

volledige artikelen. Dat verschil in aard en omvang van het geanalyseerde materiaal, noopt 

tot enige voorzichtigheid.   

 

Kijken we naar de verschillen tussen de dagbladen, dan valt tegen de achtergrond van de 

totale omvang van de aandacht voor het conflict in voormalig Joegoslavië, op hoe weinig 

aandacht NRC Handelsblad in de berichtgeving besteedt aan de opvattingen van 

Nederlandse actoren inzake militaire interventie. Verder geeft de berichtgeving in de vier 

kranten een nogal afwijkend beeld van de houding van Nederlandse politieke actoren ten 

aanzien van militaire interventie: afgaande op de berichtgeving van De Telegraaf en van 

NRC Handelsblad, is de stemming onder Nederlandse actoren inzake militaire interventie 

behoorlijk positief (+.61), afgaande op de berichtgeving in Trouw hooguit licht positief 

(+.23); de Volkskrant geeft weer de indruk dat politici redelijk positief staan tegenover een 

militaire interventie (+.50).  

 

Niet alleen in berichtgeving, ook in analyses, achtergrondartikelen en (hoofd)redactionele 

commentaren komt het thema ‘militaire interventie’ in zijn algemeenheid in 1993 van tijd tot 

tijd aan de orde. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om betogen en beschouwingen waarin 

in algemene termen geschreven wordt over ‘militaire interventie’. De toespitsing op allerlei 

vragen rond een eventuele Nederlandse bijdrage, komt in de volgende paragrafen aan de 

orde. In de achtergrondartikelen geschreven door externe deskundigen, zijn de opvattingen 

zeer gematigd en aanzienlijk minder positief dan in de berichtgeving (N=43, -.06). De 

verschillen tussen de dagbladen zijn gering: de Volkskrant (N=28, -.13), NRC Handelsblad 

(N=9, +.17), Trouw (N=4,.00) en De Telegraaf (N=2, -.25)  
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Voor de (hoofd)redactionele commentaren en analyses geschreven door eigen redacteuren 

geldt in grote lijnen hetzelfde (N=29, +.24). Opvallend is hier vooral dat NRC Handelsblad 

tamelijk negatief staat tegenover interventie (N=8, -.31), terwijl in de opiniestukken van dat 

dagblad interventie juist positief wordt geëvalueerd (N=9, +.17). De Telegraaf (N=9, +.50) 

en de Volkskrant (N=10, +.55) spreken zich uit voor militaire interventie, Trouw ((=2, -.25) 

is licht negatief.  

 Nederlandse deelname aan een VN-vredesmacht 

Naast de algemene vraag of de internationale gemeenschap over moet gaan tot een militaire 

interventie, speelt de kwestie wat de rol van Nederlandse militairen hierbij kan of moet zijn. 

Eind 1993 besluit de regering uiteindelijk om een bataljon ter beschikking te stellen voor de 

bescherming van de safe area Srebrenica. Voorafgaand aan dit besluit, zijn in de loop van 

1993 ook andere vormen van militaire interventie ter discussie geweest (zie tabel 9.2). In de 

discussies komt herhaaldelijk aan de orde wat in augustus 1992 onder meer door Heldring in 

NRC Handelsblad al naar voren is gebracht: Nederland beschikt (nog) niet over 

(gevechts)eenheden die adequaat toegerust zijn voor de taken zoals die in Joegoslavië 

uitgevoerd zullen moeten worden. De luchtmobiele brigade (LMB) is nog in de fase van 

opbouw en derhalve nog niet inzetbaar.  
 

Tabel 9.2 Nederlandse actoren over deelname van Nederland aan VN-missie in voormalig Joegoslavië 

type inzet 
politieke actor 

Deelname 
Nederland 

Handhaving 
vliegverbod F-16  

Grondtroepen  Luchtmobiele 
brigade 

Totaal 

  N O* N O* N O* N O* N O* 
Regering 58 .87 35 .74 18 .22 23 .83 134 .74 
Minister Ter Beek 21 .52 12 .42 3 -.33 18 .81 54 .55 
Tweede kamer 14 .79 4 1.00 13 .92 9 .89 40 .88 
Krijgsmacht 11 .91 4 .63 5 1.00 9 1.00 29 .91 
PvdA 7 -.07 1 .50 5 1.00 5 .00 18 .28 
Couzy 3 .00   5 -.70 6 -.50 14 -.46 
Kooijmans 4 .88 2 1.00 4 .50 1 -.50 11 .64 
CDA 1 1.00 1 .50 3 1.00 6 .83 11 .86 
Dienstplichtigen 7 -1.00   1 -1.00 2 1.00 10 -.60 
Overige 7 .64 6 .50 2 .25 1 -.50 16 .47 
Totaal 133 .63 65 .67 59 .44 80 .67 337 .61 
* oordeel Nederlandse actoren over betreffende (sub)thema (schaal loopt van –1.0 (uitsluitend negatieve 
  oordelen) tot + 1.0 (uitsluitend positieve oordelen) 

 

Binnen de Nederlandse politiek, zo valt uit de berichtgeving af te leiden, bestaat tot op grote 

hoogte consensus over deelname van Nederland aan een VN-vredesmacht in Bosnië. Alleen 

de PvdA laat, bij monde van woordvoerder Buitenland Van Traa, enige lichte twijfel horen 
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(N=7, -.07). Verder tonen zegslieden van dienstplichtigen zich zonder meer tegen (N=7, -

1.00). De inzet van de F-16’s ter handhaving van het vliegverbod boven Bosnië wordt door 

geen der partijen negatief beoordeeld, de minst positieve houding is te bespeuren bij minister 

van Defensie Ter Beek (N=12, +.42). De steun voor de inzet van grondtroepen is aanzienlijk 

minder groot. De Tweede Kamer (N=13, +.92) is blijkens de berichtgeving uitgesproken 

voorstander, de regering is aanzienlijk terughoudender maar sluit inzet van grondtroepen niet 

uit (N=18, +.22), zegslieden herleidbaar tot de krijgsmacht spreken zich uit voor de inzet van 

grondtroepen (N=5, + 1.00) de minister van Defensie heeft aarzelingen (N=3, -.33), de 

bevelhebber van de strijdkrachten is uitgesproken tegenstander (N=5, -.70). Kortom, de 

opvattingen van de verschillende actoren over de inzet van grondtroepen komen in de loop 

van 1993 slechts sporadisch aan bod in de berichtgeving en lopen nogal uiteen (meest 

positief +1.00, meest negatief -.70; verschil 1.70 bij een maximaal mogelijk verschil van 

2.0).  

 

De inzet van de luchtmobiele brigade is evenmin onomstreden: per saldo is de steun groter 

dan voor de inzet van grondtroepen (N=80, +.67 versus N=59, +.44), maar ook hier is in de 

berichtgeving sprake van een opmerkelijke tegenstelling. De relevante politieke actoren 

steunen de inzet van de luchtmobiele brigade vrijwel zonder uitzondering en vrijwel 

onverkort, de bevelhebber van de landmacht, luitenant-generaal Couzy, toont zich opnieuw 

behoorlijk kritisch (N=6, -.50).  

 

De publiciteit over de kritische kanttekeningen van luitenant-generaal Couzy verdient enige 

nadere aandacht. In maart 1993 waarschuwt generaal Couzy in een interview met het blad 

van de vereniging voor dienstplichtige militairen, dat er doden zullen vallen ingeval 

Nederland overgaat tot het inzetten van grondtroepen. Alle onderzochte dagbladen berichten 

over Couzy’s publiekelijk uitgesproken waarschuwing. In de (koppen van de) berichten over 

Couzy’s waarschuwing komen zowel het ongenoegen van politieke zijde over de 

waarschuwing van de generaal als de inhoud van de waarschuwing zelf aan de orde (zie box 

9.1). Het ongenoegen aan politieke zijde, zo benadrukken met name NRC Handelsblad en 

Trouw, komt mede voort uit eerdere uitlatingen van de bevelhebber over de voorgenomen 

bezuinigingen op Defensie. In NRC Handelsblad mengde Couzy zich december 1992 in de 

politieke discussie daarover met de uitspraak ‘Doe rustig aan met de inkrimping van mijn 

landmacht.’ Die (ongewenste) inmenging was voor de minister van Defensie aanleiding de 
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generaal te dwingen tot het publiekelijk afleggen van een loyaliteitsverklaring. De echo’s 

van die ruzie zijn in de berichtgeving over Couzy’s waarschuwing duidelijk hoorbaar, vooral 

in De Telegraaf: de kop van het bericht legt de nadruk op het politieke ongenoegen, 11 van 

de 13 zinnen zijn daar ook aan gewijd. Sommige politici maken zich kwaad over de 

opmerkingen van Couzy omdat daarmee het beeld zou ontstaan dat politici de militaire 

risico’s van ingrijpen in Bosnië niet serieus nemen. De ironie wil dat juist de aard en 

heftigheid van de politieke reacties op Couzy’s waarschuwing, bijdragen aan het ontstaan 

van dat beeld. Juist daardoor gaat de berichtgeving niet voornamelijk of geheel over de 

inhoud van Couzy’s waarschuwing, maar voor een deel ook over de bijkomende vraag of de 

generaal dergelijke uitlatingen wel publiekelijk had mogen doen. En daarmee ontstaat ruimte 

voor het beeld dat politici meer belang hechten aan de discussie over de vraag of de generaal 

wel had mogen zeggen wat hij gezegd heeft, dan over wat hij gezegd heeft. Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat er grote verschillen zijn tussen de vier dagbladen met als uitersten 

Trouw en De Telegraaf. Het eerste bericht in Trouw is geheel en al gewijd aan de inhoud 

van wat Couzy opgemerkt heeft, in totaal 17 zinnen. In een tweede bericht geeft de krant een 

dag later reacties van politici, in een derde artikel belicht de krant de politieke achtergronden 

van de ‘affaire’. Een fraaie toepassing van het beroemde motto ‘facts are sacred, comment is 

free’.  

In het eerste bericht in De Telegraaf domineren meteen de reacties van politici (11 van de 13 

zinnen). In een (hoofd)redactioneel commentaar toont de krant begrip voor de irritatie bij 

politici over de uitspraken van generaal Couzy. ‘Een verwijt van lichtzinnigheid aan het 

adres van de politiek is niet terecht’, aldus de krant. Er meteen aan toevoegend dat, nu er nog 

geen politiek besluit over Nederlandse deelname aan ingrijpen ligt, politici er ‘goed aan doen 

rekening te houden met argumenten van deskundigen. Ook van een luitenant-generaal’ (De 

Telegraaf, 27 maart 1993).     
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Box 9.1 Generaal Couzy’s waarschuwing voor doden bij inzet van Nederlandse militairen in ex-Joegoslavië in de 

dagbladen  

datum dagblad Kop  korte inhoud 
24039
3 

de Volkskrant Bevelhebber 
vindt ingrijpen 
in Bosnië niet 
wijs 

In een interview met het blad van de VVDM waarschuwt Couzy 
voor de gevolgen van het inzetten van gevechtseenheden in 
Bosnië. Ondanks de voorwaarden die de regering stelt voor 
deelname aan een internationale troepenmacht, vreest Couzy dat 
‘we met tientallen, met heel veel slachtoffers terugkomen’. Hij laat 
weten niet overtuigd te zijn dat het gestelde einddoel gerealiseerd 
zal worden: ‘Het blijft gewoon een stelletje roverhoofdmannen. Ik 
vind dat je geen militair vuil werk kunt laten opknappen als je niet 
een duidelijk einddoel voor ogen hebt. Als daar tientallen mensen 
sneuvelen en je gaat weg zonder dat je iets bereikt hebt – dat het 
gewoon doorgaat – dat kun je niet voor je verantwoording nemen. 
Dat vind ik dus, alhoewel ik me realiseer dat dat politieke 
stellingnames zijn.’  Vier van de vijf alinea’s zijn gewijd aan de 
inhoud van Couzy’s waarschuwing, in de vijfde wordt melding 
gemaakt van het ongenoegen onder politici over de politiek getinte 
uitspraken van de generaal.  

25039
3 

NRC 
Handelsblad 

Couzy voorspelt 
doden bij inzet 
Bosnië 

Couzy voorziet tientallen doden als Nederland nieuwe eenheden 
naar Bosnië stuurt. ‘Je hebt daar te doen met een stelletje 
roverhoofdmannen. Ik vind dat als daar tientallen mensen 
sneuvelen en je gaat weg zonder dat je iets bereikt hebt – dat het 
gewoon doorgaat – je dat dan niet voor je verantwoording kan 
nemen. Dat vind ik, alhoewel ik me realiseer dat dat een politieke 
stellingname is’, zo citeert de krant uit het interview met Couzy. 
Vier van de vijf alinea’s zijn gewijd aan voorgaande strubbelingen 
over het politieke karakter van uitspraken van Couzy en aan 
reacties op deze uitspraken van de generaal.   

25039
3 

Trouw Generaal vreest 
zinloze 
interventie  

Ondanks de voorwaarden die Den Haag gesteld heeft voor 
deelname aan een vredesafdwingende operatie in ex-Joegoslavië, 
is Couzy somber gestemd. De strijd tegen een ‘stelletje 
roverhoofdmannen’ kan in zijn ogen uitzichtloos zijn: ‘Nu heeft 
de regering deze uitgangspunten gekozen, maar dan nog zeg ik, 
dat we met heel veel slachtoffers terugkomen. En voor mij is niet 
gegarandeerd dat we het einddoel ook zullen bereiken. Daarnaast 
blijft voor mij de vraag of het dat wel allemaal waard is. Voor mij 
zijn het allemaal mensen. Je zal toch moeten uitleggen, dat ze 
zogenaamd voor de goede zaak gesneuveld zijn..’ Artikel is geheel 
gewijd aan inhoud van Couzy’s waarschuwing. 

26039
3 

Trouw Waarschuwing 
Couzy schiet 
Kamer in het 
verkeerde 
keelgat 

Woordvoerders van CDA, PvdA en VVD geven blijk van 
ongenoegen over uitspraken van Couzy. PvdA-woordvoerder Van 
Traa reageert het felst:. ‘Couzy moet ophouden met het oproepen 
van het beeld dat een stel gekken in Den Haag onze jongens de 
dood in willen jagen’, bericht de krant. Aan het slot wordt 
expliciet verwezen naar een tweede artikel, een nieuwsanalyse 
geschreven door een eigen redacteur. Kop: Openheid generaal 
valt nu ineens blijkbaar goed bij minister Ter Beek. De 
terughoudende reactie van minister Ter Beek, zo is de strekking 
van het betoog, ‘hoeft niet te betekenen dat de minister de teugels 
los laat, als het gaat om de vrijheid van meningsuiting van zijn 
generaals. Van de PvdA-bewindsman is bekend dat ook hij grote 
aarzelingen heeft bij het inzetten van Nederlandse gevechtstroepen 
in de Joegoslavische oorlog. Zo komen de uitlatingen van Couzy 
hem dit keer niet slecht uit.’ 
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25039
3 

De Telegraaf Waarschuwing 
Couzy valt fout 
in Kamer 

Zes van de zeven alinea’s zijn gewijd aan de kritische reacties van 
politieke zijde op de uitspraken van Couzy, een alinea aan de 
inhoud van Couzy’s waarschuwing. Daarin meldt de krant dat 
volgens Couzy bij de inzet van Nederlandse militairen voor het 
afdwingen van vrede in Joegoslavië veel slachtoffers kunnen 
vallen. Om die reden staat Couzy ‘niet te popelen’ om met 
gevechtseenheden naar Joegoslavië te gaan.  

 

 

9.3 Militaire interventie: een aanvaardbaar risico?  

 

Tegen de achtergrond van de commotie over ‘verkrachtingen als wapen in de etnische 

zuiveringen’ (zie hoofdstuk 4), verschijnen begin januari 1993 berichten in de media dat de 

Franse minister van Buitenlandse Zaken, Roland Dumas, verklaard heeft dat Frankrijk 

desnoods ‘alleen en met militair geweld’ de vrouwenkampen in Bosnië zal bevrijden. Deze 

uitspraak wordt al snel teruggebracht tot een vorm van diplomatieke druk. Voor vice-

premier Kok vormen de berichten de aanleiding om te pleiten voor militair ingrijpen. ‘De 

schrijnende en ondraaglijke situatie in Bosnië-Herzegovina mag niet langer doorgaan. We 

kunnen de zaak daar niet op z’n beloop laten. We kunnen niet langer zitten afwachten’, zo 

citeert de Volkskrant, de vice-premier (de Volkskrant, 12 januari 1993). Kok wijst een 

ingrijpen buiten VN verband af, maar is wel mening dat de uitspraken van de Franse 

minister om in te grijpen steun verdienen. 

 

Nu de roep om ingrijpen weer sterker klinkt, komt ook de eventuele uitzending van 

Nederlandse militairen aan de orde. Een belangrijke rol in de discussie daarover speelt de 

term ‘aanvaardbaar riscico’. Uitzending van Nederlandse militairen is uiteraard een politieke 

beslissing en de cruciale vraag is welk risiconiveau Nederlandse politici aanvaardbaar 

vinden. Als in de tweede helft van januari 1993 twee onderofficieren die gelegerd waren in 

Sarajevo en die weigerden terug te keren naar hun standplaats, door de militaire strafkamer 

veroordeeld worden wegens het negeren van een dienstbevel, wordt de vraag wat een 

aanvaardbaar risico is, des te klemmender. In Trouw betoogt Leonoor Meijer dat het hier 

eerst en vooral om een politiek vraagstuk gaat. 

‘Want wat is aanvaardbaar, als je mensen stuurt naar een oorlogsgebied waarin gruweldaden 

worden gepleegd waarover de gemiddelde Nederlandse militair in zijn ergste nachtmerries 

niet heeft gedroomd. (...) Maar het is zoals ook Ter Beek zelf beseft: uiteindelijk zal de 

politiek ook altijd haar besluiten tegenover diezelfde individuen moeten kunnen verdedigen. 
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Zeker als de risico’s voor Nederlandse militairen in Bosnië ongewild toenemen.’ (Meijer, 

Trouw, 19 januari 1993).  

 

Een extern deskundige, de jurist Siekmann, verbonden aan het TMC Asser instituut voor 

internationaal recht, betoogt in een reactie op het vonnis van de militaire strafkamer dat 

teveel is geredeneerd vanuit een oorlogssituatie. De veroordeelde militairen nemen deel aan 

een VN-operatie met als doel vredeshandhaving, niet aan een militaire actie onder de vlag 

van de Verenigde Naties bedoeld om vrede af te dwingen. Wat in deze situatie als een 

‘aanvaardbaar risico’ wordt omschreven, moet derhalve worden getoetst aan VN-normen 

waarbij de veiligheid van de soldaten voorop dient te staan. (Siekmann, Trouw, 21 januari 

1993). 

 

Minister-president Lubbers geeft eind januari de discussie over het thema ‘militaire 

interventie’ een nieuwe impuls. In een interview met Vrij Nederland toont hij zich kritisch 

en teleurgesteld over de politieke besluitvorming binnen de EG. Die werkt zo verlammend, 

dat wat hem betreft militaire organisaties als de NAVO en de WEU het initiatief mogen 

nemen. Citerend uit het interview laat Trouw Lubbers onder meer zeggen: 

‘Alles wat Nederland bepleitte, werd pas zes maanden later geaccepteerd. Inmiddels waren 

wij dan al weer verder... Terugkijkend moet ik vaststellen dat de Europese besluitvorming 

over Joegoslavië geheel was verlamd. Dat heeft me moedeloos gestemd. Triest gemaakt. 

Soms ook woedend.’ (Trouw, 21 januari 1993). 

In zijn column in NRC Handelsblad komen deze ontboezemingen premier Lubbers op een 

reprimande te staan van Heldring. Hij herinnert de premier aan de aloude wet dat een 

militaire interventie zonder helder politiek doel tot niets leidt: 

 ‘Weet de premier niet dat het een militaire grondregel is dat om te kunnen vechten er een 

politiek doel voor het gevecht bekend moet zijn?’ (Heldring, NRC Handelsblad, 23 januari 

1993).  

 

Voorhoeve, directeur van Clingendael en Beunders, hoogleraar maatschappijgeschiedenis 

gaan in de Volkskrant met elkaar in discussie over de vraag of het Westen al dan niet moet 

ingrijpen. Voorhoeve pleit voor een beperkt ingrijpen. Zijn hoofdargument is dat het Westen 

de eigen waarden verloochent als het afziet van ingrijpen. Beunders argumentatie is van een 

andere orde. Hij stelt dat de publieke opinie nu wel voor ingrijpen is, maar verwacht dat 

zodra een militaire interventie doden vergt, deze steun zal wegebben (de Volkskrant, 25 
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januari 1993) 

 

Aan de vooravond van een Kamerdebat over Joegoslavië, signaleert Leonoor Meijer in 

Trouw de eerste tekenen van wat zij aanduidt als ‘Joegoslavië-moeheid’, een verschijnsel dat 

in juli 1993 veel breder de aandacht trekt en dan aanleiding geeft tot nogal cynisch getint 

commentaar. In een analyse onder de kop Wereld baalt van Bosnië komt Meijer tot de 

conclusie dat het conflict door de vele verborgen agenda’s, dermate complex dreigt te 

worden dat ook de internationale gemeenschap er genoeg van begint te krijgen en 

voorbereidingen treft voor het evacueren van VN-manschappen: 

‘De Franse en Britse regeringen sturen schepen naar de Adriatische zee, niet om eventueel 

militair te kunnen ingrijpen. Maar om gelegerde manschappen uit hun land zo goed mogelijk 

te kunnen beschermen en zo snel mogelijk te kunnen evacueren als de dreiging voor de VN-

vredestroepen te groot wordt. Kooijmans heeft zich ook al laten ontvallen dat Nederland een 

plan voor evacuatie van (ongewapende) militairen klaar heeft liggen. Het lijkt erop dat de 

internationale gemeenschap de ‘verborgen agenda’s’ in het conflict zat begint te worden. Of 

Nederland dat nu wil of niet.’ (Meijer, Trouw, 27 januari 1993). 

 

De discussie over al dan niet ingrijpen speelt zich af tegen de achtergrond van een 

aanhoudende stroom berichten over de vredesbesprekingen in Genève over het 

Vance/Owen-plan (zie hoofdstuk 6). In januari 1993 vindt elk weekeinde een overlegronde 

plaats, voortgang wordt daarbij niet geboekt. Het kernbezwaar tegen het Vance/Owen-plan 

wordt eind januari 1993 door twee externe deskundigen, Anthony Borden en Zoran Pajic, 

redacteur van War Report respectievelijk hoogleraar internationaal recht aan de universiteit 

van Sarajevo, nog eens uiteengezet.  

‘Vluchtelingen zijn niet het resultaat, maar het uitgesproken doel geweest van de oorlog, het 

middel om verdeeldheid te zaaien en gebied te veroveren. (...) Een protectoraat is de enige 

manier om de schijn op te houden dat het plan van Vance en Owen niet gebaseerd is op de 

feitelijke etnische opdeling van Bosnië. Het zou duur en gevaarlijk zijn. Maar niet duurder 

en riskanter dan een hernieuwde Servisch-Kroatische oorlog, een nieuwe uitslaande brand 

op de zuidelijke Balkan of de waarschijnlijke verspreiding van de ziekte van nationalistische 

staten verder oostwaarts.’ (Borden en Pajic, NRC Handelsblad, 28 januari 1993). 

 

De opvattingen over het plan van Vance en Owen aan de ene kant en die over de 

wenselijkheid en mogelijkheid van militair ingrijpen aan de andere kant, vormen in de eerste 
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maanden van 1993 elkaars spiegelbeeld: waar de een zijn hoop vestigt op het Vance/Owen-

plan, is de ander ervan overtuigd dat dat plan geen vrede zal brengen en er derhalve nog 

maar een weg open ligt, die van een militaire interventie. De ex-bevelhebber van de VN-

troepen in voormalig Joegoslavië, de Canadese generaal Lewis MacKenzie, mengt zich 

begin februari in de discussie. Hij geeft blijk van zijn overtuiging dat een militaire 

interventie geen vrede zal kunnen brengen in Bosnië. In de vredesvoorstellen van Vance en 

Owen ziet hij de enig reële optie: 

‘De militaire interventie die nu wordt overwogen, zou wel eens contraproductief kunnen 

zijn. En er kan geen twijfel over bestaan dat zij de VN-troepen aan de frontlinie in gevaar 

zal brengen. (...) Een veel realistischer optie waarvoor de VN kunnen kiezen, is het 

voorkomen van de uitbreiding van het conflict door de ‘preventieve inzet’ van troepen in 

Kosovo en Macedonië’,  

zo schrijft hij in de Volkskrant. Verder onderstreept hij eerdere pleidooien voor een duidelijk 

politiek doel van een militaire actie, zodat de militairen precies weten met welk doel zij 

worden uitgezonden. De diplomatieke en militaire middelen moeten op een zorgvuldige en 

goed op elkaar afgestemde wijze worden ingezet, aldus Mac Kenzie. 

‘Dat het gebruik van geweld hand in hand moet gaan met diplomatieke pogingen tot het 

handhaven en tot stand brengen van vrede, spreekt voor zich. De hevige en complexe oorlog 

in Bosnië heeft echter geleerd dat een goede onderlinge afstemming van alle factoren – 

politieke leiding, publieke steun, voldoende financiële middelen, logistiek pragmatisme en 

onpartijdigheid – van cruciaal belang is. Alleen dan kan de nieuwe wereldorde waar we 

allen naar streven meer worden dan een holle leuze.’ (de Volkskrant, 6 februari 1993).  

 

Het ontbreken van een duidelijk politiek doel is ook aanleiding om vraagtekens te zetten bij 

de steun van de publieke opinie voor een militaire interventie. Polemoloog Leon Wecke 

onderschrijft Beunders’ opvatting (de Volkskrant, 25 januari 1993) dat wanneer de vrede met 

inzet van militaire middelen moet worden afgedwongen en er dus slachtoffers zullen vallen, 

de publieke opinie zal omslaan. En daarmee komt ook de legitimiteit van de luchtmobiele 

brigade op de tocht te staan, aldus Wecke.  

‘In feite betekent de relatie tussen verliezen van en steun in de publieke opinie dat 

met enige zekerheid gezegd kan worden dat militaire acties die noemenswaardige 

verliezen opleveren, snel ook illegitieme acties zullen worden. Op grond daarvan kan 

de stelling geponeerd worden dat als de luchtmobiele brigade daadwerkelijk in een 

gevechtssituatie wordt gebruikt, die actie dan misschien ook de laatste zal zijn 
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geweest. Toekomstige steun voor dergelijke acties zal nadien niet gauw gegeven 

worden. In dat licht bezien is de luchtmobiele brigade een wegwerp-artikel: je kunt er 

maar eenmaal echt gebruik van maken.’ (Wecke, Trouw, 23 februari 1993). 

 

9.4 Militaire interventie: Nederlandse dienstplichtigen inzetten? 

 

In maart lijkt een vredesakkoord op basis van de voorstellen van Vance en Owen dichtbij en 

daarmee ook een bijdrage van Nederland aan een peacekeeping VN-macht met als 

belangrijkste taak toezien op de naleving van het akkoord. Een ‘nee’ van Nederland lijkt – 

gezien de opstelling van de Nederlandse regering tot nu toe – niet aan de orde. In allerlei 

internationale gremia heeft de regering de afgelopen maanden immers steeds gepleit voor 

een dergelijke operatie. In het Kamerdebat van 9 maart 1993 blijkt grote overeenstemming te 

bestaan over de inzet van grondtroepen. ‘Kamer bereid tot sturen grondtroepen naar Bosnië’, 

kopt bijvoorbeeld de Volkskrant (10 maart 1993). De regering verbindt wel enkele 

voorwaarden aan het beschikbaar stellen van grondtroepen: alle partijen moeten het 

Vance/Owen-plan ondertekenen, het politieke einddoel van de operatie moet helder 

geformuleerd worden en de NAVO of Amerika moet het voortouw nemen. Nu regering en 

parlement het eens zijn over de voorwaarden waaronder Nederlandse militairen ingezet 

kunnen worden in Bosnië, wordt de vraag actueel wie uit te zenden. Het antwoord op die 

vraag blijkt nog tamelijk lastig te geven, met name omdat krachtens de geldende afspraken 

dienstplichtigen alleen op basis van vrijwilligheid uitgezonden kunnen worden. Het 

alternatief, uitzending van de uit beroepsmilitairen bestaande luchtmobiele brigade, is nog 

niet voorhanden. Dit nieuwe onderdeel is nog in de fase van opbouw en de eerste lichting is 

pas begin 1994 beschikbaar voor uitzending. Premier Lubbers oppert de mogelijkheid 

dienstplichtigen voortaan vooraf te laten kiezen voor mogelijke uitzending en hen indien 

nodig aan die keuze te houden. Zowel de Tweede Kamer, de direct betrokken ministers als 

leidinggevende militairen wijzen Lubbers’ suggestie van de hand (zie tabel 9.3).  
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Tabel 9.3 Nederlandse actoren over het inzetten van dienstplichtige militairen in voormalig Joegoslavië 

thema 
actor 

inzetten 
dienstplichtigen 

dienstplichtigen 
kiezen vooraf 

vrijwilligheid basis voor 
inzetten dienstplichtigen 

totaal 

 N O* N O* N O* N O* 
Regering 8 .00 6 .92 15 -.17 29 .10 
Tweede Kamer 5 -.30 1 -1.00 5 .70 11 .09 
Minister Ter Beek 4 -.38 7 -.71 13 .96 24 .25 
Lubbers 6 .75 22 1.00 10 -.75 38 .50 
CDA 3 .00 6 -.33 9 1.00 18 .39 
Krijgsmacht 4 -1.00 6 -1.00 11 1.00 21 .05 
Totaal 30 -.08 48 .28 63 .41 141 .26 
* oordeel Nederlandse actoren over betreffende thema, schaal loopt van +1.00 (uitsluitend positieve oordelen) 

tot  – 1.00 (uitsluitend negatieve oordelen) 
 

Uit deze tabel valt op te maken dat – althans in de berichtgeving van de vier onderzochte 

dagbladen – de regering op dit punt bepaald niet met een mond sprak. Premier Lubbers is 

duidelijk voor de inzet van dienstplichtigen (N=6, +.75), pleit herhaaldelijk voor de 

mogelijkheid dienstplichtigen vooraf een keuze te laten maken (N=22, +1.00) en is kritisch 

over het op basis van vrijwilligheid uitzenden van dienstplichtigen (N=10, -.75). De minister 

van Defensie, Ter Beek is in alles zijn tegenpool: tegen het uitzenden van dienstplichtigen 

(N=4, -.38), tegen de mogelijkheid vooraf te kiezen (N=7, -.71) en voor het handhaven van 

het principe ‘vrijwilligheid’ (N=13, +.96). De Tweede Kamer steunt minister Ter Beek in 

zijn beslissingen. ‘De regering’ – zo komt in de berichtgeving naar voren – neemt een positie 

in die soms dicht(er) bij die van Lubbers, soms dicht(er) bij die van Ter Beek ligt. Het CDA, 

de politieke partij waartoe premier Lubbers behoort, steunt zijn suggestie om 

dienstplichtigen vooraf een keuze te laten maken niet (N=6, -.33) en houdt onverkort vast 

aan ‘vrijwilligheid’ als uitgangspunt voor uitzending (N=9, +1.0).  
 

De aandacht voor het dispuut rond de uitzending van dienstplichtigen in de vier dagbladen 

loopt nogal uiteen. De dagbladen bevatten in totaal 141 keer een uitspraak van een 

Nederlandse actor over deze kwestie. De meeste van deze uitspraken zijn te vinden in de 

Volkskrant (N=50, 35,5 procent) en Trouw (N=43, 30,5 procent). NRC Handelsblad (N=32, 

22,7 procent) en De Telegraaf (N=16, 11,3 procent) blijven daar (ver) bij achter. In de eigen 

nieuwsanalyses en (hoofd)redactionele commentaren wordt de discussie over dit punt in 

enkele dagen gevoerd en afgesloten.  

 

Trouw wijdt er twee analyses en een (hoofd)redactioneel commentaar aan. In het 

(hoofd)redactioneel commentaar schaart de krant zich aan de zijde van de 
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Kamermeerderheid die minister van Defensie Ter Beek gevraagd heeft uit de bestaande 

krijgsmacht een gevechtseenheid samen te stellen, voornamelijk bestaande uit 

beroepsmilitairen, voor eventuele actie in voormalig Joegoslavië. De krant vindt het een 

voordeel dat zo de vrijwilligheid van de dienstplichtigen niet hoeft te worden ingeperkt. 

Natuurlijk staat zo’n eenheid niet volgende week klaar, aldus de krant, maar ook plannen als 

die van Lubbers kunnen niet op korte termijn gerealiseerd worden.  

‘En zoals het er nu uitziet zal het toch nog wel enige tijd duren voor de VN een beroep op 

Nederland zullen doen’ (Trouw, 18 maart 1993).  

 

Een dag later concludeert Leonoor Meijer dat een zekere inperking van het begrip 

‘vrijwilligheid’ aanstaande is.  

‘Vrijwilligheid’ zal wel uitgangspunt blijven voor het uitzenden van dienstplichtigen, maar 

wie eenmaal ‘ja’ gezegd heeft, kan daar te zijner tijd niet meer op het allerlaatste moment op 

terugkomen. ‘Eens getekend blijft getekend’ in de woorden van CDA-woordvoerder 

Frinking (Meijer, Trouw, 19 maart 1993).  

 

Weer een dag later gaat Siekmann, verbonden aan het TMC Asser Instituut voor 

internationaal recht, uitgebreid in op de juridische en politieke bezwaren tegen het loslaten 

van ‘vrijwilligheid’ als uitgangspunt bij het uitzenden van militairen in het kader van 

vredesmissies. Zijn conclusie is dat er strikt juridisch geen bezwaren zijn, maar dat het 

regeringsbeleid de afgelopen jaren ‘vrijwilligheid’ tot uitgangspunt gemaakt heeft: 

‘Er is dus een politieke afspraak tussen regering en parlement ontstaan die een verbod op 

onvrijwillige uitzending behelst’.  

 

Siekmann betreurt die ontwikkeling, in zijn visie wordt daarmee artikel 33 van de 

Dienstplichtwet ontkracht. Hij pleit voor een afweging van de risico’s van geval tot geval, de 

ene missie is de andere niet: 

‘Het is heel wel denkbaar dat dienstplichtigen zo nodig onvrijwillig worden aangewezen 

voor operaties van het type-MFO in de Sinaï (een buffermacht tussen twee staten die de 

operatie steunen) terwijl peace-keeping en peace-enforcing in Bosnië voor hen uit den boze 

wordt geacht vanwege de geheel onaanvaardbare risico’s’ (Siekmann, Trouw, 20 maart 

1993).    

 

In de Volkskrant concludeert redacteur Joustra dat het kabinet er niet aan ontkomt 
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dienstplichtigen naar Bosnië te sturen. De afgelopen maanden hebben kabinet en Kamer zo 

vaak en zo luid de noodzaak van een militaire interventie onderstreept, dat Nederland nu niet 

kan volstaan met het beschikbaar stellen van alleen ondersteunende eenheden. Dat zou 

nationaal en internationaal de geloofwaardigheid van het Nederlandse kabinet ernstig 

aantasten. Nederland moet dus een bataljon zwaar bewapende gevechtstroepen op de been 

brengen en op dit moment is dat alleen mogelijk door ook dienstplichtigen uit te zenden 

(Joustra, de Volkskrant, 19 maart 1993). 

 

In NRC Handelsblad en in De Telegraaf betogen hoge militairen dat VN-operaties als in 

voormalig Joegoslavië op basis van vrijwilligheid niet mogelijk zijn. De nieuwe taken van 

de krijgsmacht na de val van de Muur liggen vooral op het terrein van mondiale 

crisisbeheersing. 

‘Het is duidelijk dat voor dit soort operaties de afhankelijkheid van de vrijwilligheid van 

personeel uit den boze is. De inzet voor deze nieuwe taken vereist parate, goed opgeleide en 

geoefende, op elkaar ingespeelde eenheden en geen ‘gelegenheidscombinaties’’, 

aldus kolonel der mariniers Homan, verbonden aan het Instituut Defensie Leergangen. Hij 

wijst erop dat deelname aan dergelijke VN-operaties per definitie gepaard gaat met risico’s. 

Nederland heeft zich krachtens artikel 90 van de Grondwet verplicht de ontwikkeling van de 

internationale rechtsorde te bevorderen. En ontwikkelen en handhaven van de internationale 

rechtsorde brengt onontkoombaar risico’s met zich mee ( Homan, NRC Handelsblad, 16 

maart 1993). 

Luitenant-generaal Loos schrijft in De Telegraaf een betoog met dezelfde strekking. Nog 

wat sterker dan Homan benadrukt hij dat de taken op het gebied van mondiale 

crisisbeheersing waarvoor Nederland gekozen heeft, inhouden dat er verliezen geleden 

zullen worden, 

‘soms zelf niet geringe verliezen. Daarmee moet niet alleen het militaire personeel leren 

leven, maar ook de politici moeten dat’ (Loos, De Telegraaf, 18 maart 1993).  

 

Beide militairen refereren aan een enquête onder beroepsmilitairen waaruit zou blijken dat 

een flink van hen niets voor voelt voor de nieuwe taken in het kader van crisisbeheersing. 

Een derde van hen zou zelfs van plan zijn te weigeren aan een dergelijke operatie mee te 

doen. In een (hoofd)redactioneel commentaar had De Telegraaf daar begin maart geen enkel 

begrip voor getoond:  
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‘Wat een slappe, de krijgsmacht onwaardige houding van deze beroepsmensen. (...) De 

beroepsman of -vrouw die vindt dat de eigen mening er (...) toe doet, dient ontslagen te 

worden uit de militaire dienst. De wapenrok past Jan Salie niet.’, aldus de krant (Jan Salie, 

De Telegraaf, 6 maart 1993).  

 

In een tweede (hoofd)redactioneel commentaar over het eventueel (deels) loslaten van het 

uitgangspunt ‘vrijwilligheid’ bij uitzending van dienstplichtigen, stelt de krant dat het een 

raadsel is waarom het kabinet de problemen rond het uitzenden van militairen niet veel 

eerder aan de orde heeft gesteld. Dat het kabinet nagelaten heeft Nederlandse militairen 

inclusief dienstplichtigen te trainen voor taken als in voormalig Joegoslavië, komt de 

geloofwaardigheid van de harde politieke opstelling van het kabinet niet ten goede (De 

Telegraaf, 16 maart 1993).  

 

9.5 Minister Ter Beek voor overleg bij VN-commandant in Sarajevo 

 

Midden maart bezoekt minister van Defensie Ter Beek de Nederlandse militairen in 

voormalig Joegoslavië. De discussie in Nederland rond ‘vrijwilligheid’ ebt al weer weg, een 

actie van de Franse VN-opperbevelhebber Morillon speelt een grote rol in de publiciteit. Na 

een korte inspectie van de door Bosnische Serven belegerde enclave Srebenica, wil de 

hongerende en kou lijdende bevolking hem niet laten vertrekken. Van de nood een deugd 

makend vestigt Morillon zijn hoofdkwartier in Srebenica en belooft pas te zullen vertrekken 

als de Bosnische Serven hulpkonvooien naar de enclave ongehinderd doorlaten. Zijn actie 

trekt veel aandacht en lokt enigszins gemengde reacties uit. Peter Michielsen noemt 

Morillons’ actie onverschrokken en ridderlijk, zijn besluit te blijven riskant, onconventioneel 

en buitengewoon humanitair. Tegelijkertijd doet het denken aan al die humanitaire acties 

van zijn landgenoot Kouchner, oprichter van Artsen zonder Grenzen, waarin mediaspekakel 

en symboliek vaak belangrijker bleken dan daadwerkelijke resultaten (Michielsen, NRC 

Handelsblad, 17 maart 1993).   

 

Tijdens zijn bezoek aan Sarajevo komt de oorlog voor Ter Beek heel dichtbij. 

‘Mortiergranaat mist Ter Beek op een haar na’, kopt De Telegraaf: op tien meter van de 

commandopost waar de minister in gesprek is met een plaatselijke VN-commandant, blijkt 

een Servische mortiergranaat ingeslagen te zijn. 
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‘Sarajevo is nu eenmaal een onmenselijke barbarij. En verder is het indrukwekkend. Het 

maakt bewondering bij me los voor wat de Nederlandse militairen hier presteren’ 

zo citeert Willebrord Nieuwenhuis de minister in een verslag van het bezoek in NRC 

Handelsblad. Nieuwenhuis besluit zijn verslag met:  

‘In de koffiekamer van het oude postkantoor houdt minister Ter Beek vol dat het hier in 

Sarajevo en omgeving om een aanvaardbaar risico gaat. ‘Nederland blijft bereid hier een 

bijdrage aan te leveren’, zegt hij bij zijn afscheid. Als hij in zijn gepantserde Renault stapt, 

zwaait het handjevol dienstplichtigen hem zwijgend uit. Een enkeling schudt het hoofd 

onder de blauwe helm’ (Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 17 maart 1993).   

  

De secretaris van het Inter Kerkelijk Vredesberaad, Mient Jan Faber, toont zich diezelfde 

dag een verklaard tegenstander van een Nederlandse bijdrage aan een VN-macht bedoeld om 

het Vance/Owen-plan uit te voeren. Hij stoort zich aan het gemak waarmee kamerbreed 

gepleit wordt voor het sturen van Nederlandse militairen naar Bosnië. Ruim anderhalf jaar 

heeft de politiek – in Nederland en elders in de EG – toegekeken hoe in een gruwelijke 

oorlog ontelbare slachtoffers vielen. Afgezien van veel verbaal geweld is er geen vinger 

uitgestoken om een einde te maken aan het moorden en etnisch zuiveren: 

‘De ontelbare slachtoffers in de regio wogen kennelijk niet op tegen de risico’s die wij zelf 

zouden lopen bij welke beperkte ‘ingreep’ dan ook. Maar sinds kort staan we wel in de rij te 

dringen om militairen te mogen leveren. De reden is duidelijk: de risico’s zijn aanvaardbaar 

geworden. Nog even, zo luidt de politieke weersverwachting, en het Vance/Owen-plan zal 

door alle strijdende partijen zijn onderschreven’.  

 

Wat Faber betreft is dat plan in de huidige vorm onaanvaardbaar, ‘wie het serieus tegen het 

licht houdt, stijgt het schaamrood naar de kaken’, schrijft hij. Zijn voornaamste bezwaar is 

dat de ‘etnische zuiveringen’ de facto geaccepteerd worden en het uitgangspunt voor het 

plan vormen. Daarmee heeft het kwaad gezegevierd en wordt de vrede gebaseerd op 

discriminatie en onrecht, aldus Faber. Alleen dit gegeven al zou voldoende reden moeten 

zijn om het Vance/Owen-plan te verwerpen.  

‘Als er Nederlandse militairen naar Bosnië-Herzegovina moeten worden gestuurd, dan wat 

mij betreft alleen onder de voorwaarde dat het Vance/Owen-plan wordt aangepast. Wat 

minimaal geregeld dient te worden, is dat vluchtelingen weer naar hun woonplaatsen terug 

kunnen keren en bescherming krijgen; dat er een politiek beleid van etnische integratie 

wordt opgezet; dat de nationale staat Bosnië de beschikking krijgt over radio en tv en dat de 
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onafhankelijkheid en de pluriformiteit van de media gewaarborgd worden. Ten slotte zullen 

de VN tijdelijk een feitelijk gezag over leger en politie moeten krijgen. Zo lang aan deze 

voorwaarden niet voldaan wordt, lijkt het mij beter nog geen Nederlandse militairen ter 

beschikking te stellen, behalve voor humanitaire aangelegenheden.’ (Faber, de Volkskrant, 

17 maart 1993). 

 

Fabers verwijt dat ook de Nederlandse politiek zich passief heeft opgesteld, wordt door Ton 

de Kok, Tweede Kamerlid voor het CDA, te vuur en te zwaard bestreden. Nederland heeft 

zich eerder bereid verklaard troepen te leveren om safe havens te bevechten, ook als dat 

aanzienlijke verliezen zou kosten werpt hij Faber tegen. Wat het Vance/Owen-plan betreft is 

De Kok het deels met Faber eens: het is een verrekt slechte oplossing, schrijft hij, ‘maar ik 

weet helaas geen betere’ (De Kok, de Volkskrant, 25 maart 1993).  

 

In Trouw waarschuwt generaal-majoor bd Schaberg voor een al te enthousiaste houding van 

de Nederlandse politiek om deel te nemen aan een VN-vredesmacht voor Bosnië. Hij 

betoogt dat ‘partij-politieke overwegingen bij beslissingen over de inzet van de krijgsmacht 

nimmer een rol mogen spelen’ en acht ‘emoties een slechte raadgever.’ In de afweging van 

risico’s van deelname aan een VN-vredesmacht dient de politiek een aantal overwegingen in 

ogenschouw te nemen, aldus Schaberg: 

• ‘Wat is het politieke doel dat wordt nagestreefd? Gaat het hierbij om een nationaal belang of gaat 

het meer algemeen om internationale rechtsorde en humanitaire overwegingen? 

• Wat is de kans dat dit doel wordt bereikt en dat het bereikte daarna standhoudt? 

• Op welke wijze kan een militaire actie het bereiken van dit doel bewerkstelligen? Zijn er 

alternatieven? 

• Wat zijn de risico’s, politiek en militair? 

• Wat is de kans op personele verliezen, doden en gewonden? Is dit in relatie tot de doelstelling te 

verantwoorden? 

 

Daar waar het om duidelijke en belangrijke nationale belangen gaat zouden, denk ik, hogere 

risico’s verantwoord kunnen zijn dan in andere gevallen. Ook de ligging van het gebied 

speelt een rol; Nederland heeft in Europa grotere verantwoordelijkheid dan bijvoorbeeld in 

de Pacific. Hiervoor zijn natuurlijk geen absolute criteria te geven, het is méér dan een 

rekensom. Er is echter een voorspelbare relatie tussen de legitimiteit van een militaire 
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operatie, de doelstelling daarvan en het offer aan gewonden en gesneuvelden. Militairen 

mogen het gevaar niet schuwen, maar ze moeten er vertrouwen in kunnen hebben dat hun 

leven niet voor onduidelijke politieke doelstellingen in de waagschaal wordt gesteld.’ 

(Schaberg, Trouw, 24 maart 1993). 

 

Bewoordingen en positie verschillen, maar dat neemt niet weg dat Schabergs laatste punt in 

de riciso-afweging overeenkomt met de kern van de opmerkingen van luitenant-generaal 

Couzy, waaraan de dagbladen van 24 tot en met 26 maart zoveel aandacht besteden en die 

tot de nodige politieke onrust leidden. Bevelhebber Couzy waarschuwt voor tientallen doden 

en herinnert er aan dat ‘je toch zal moeten uitleggen dat ze zogenaamd voor de goede zaak 

gesneuveld zijn’ (zie paragraaf 9.2). Op Schabergs’ uitlatingen volgt geen enkele politieke 

reactie.  

 

In NRC Handelsblad toont ook Alting von Geusau, hoogleraar Internationale Betrekkingen, 

zich sceptisch over een militair ingrijpen in Bosnië. Refererend aan het kernwapendebat van 

zo’n tien jaar geleden, signaleert hij dat de pleidooien voor militair ingrijpen vooral komen 

van hen die tien jaar geleden een politiek van geweldloosheid voorstonden en dat de 

aarzelingen te bespeuren zijn bij de krachten die tien jaar geleden vasthielden aan de 

strategie van afschrikking. Een ommekeer van opvattingen die in zijn ogen niet zo vreemd 

is. De tegenstanders van kernwapens pleitten destijds op morele gronden voor 

geweldloosheid en eenzijdige ontwapening. Thans pleitten zij eveneens op morele gronden 

voor militair ingrijpen. De aanhangers van de afschrikkingstrategie beriepen zich destijds op 

nationale en bondgenootschappelijke veiligheidsbelangen. Anno 1993 zien zij deze belangen 

niet bedreigd door de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en dus is er niet direct een 

reden om over te gaan tot militair ingrijpen, zo betoogt Alting von Geusau. Hij is niet onder 

de indruk noch van de argumenten vóór noch van de argumenten tegen ingrijpen. Beide 

hebben sterk het karakter van vermoedens en vragen die moeilijk beantwoord kunnen 

worden. Hij concludeert dat het niet gaat om de vraag of wie dan ook militair moet 

interveniëren: dat middel is onbruikbaar om misdaad en banditisme te bestrijden. Waar het 

om gaat is dat politieke gezagsstructuren in het leven geroepen moeten worden die 

georganiseerde geweldpleging effectief kunnen bestrijden (Alting von Geusau, NRC 

Handelsblad, 2 april 1993). 
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Begin april stelt de Nederlandse regering achttien F-16’s beschikbaar om het vliegverbod 

boven Bosnië af te dwingen. Daadwerkelijke inzet van grondtroepen is nog niet aan de orde, 

alleen al vanwege het feit dat de strijdende partijen het Vance/Owen-plan (nog) niet 

ondertekend hebben, de belangrijkste voorwaarde voor het beschikbaar stellen van 

grondtroepen aan de VN. De inzet van F-16’s brengt risico’s met zich mee voor de militairen 

die op de grond voornamelijk humanitaire taken verrichten: zij kunnen doelwit worden van 

wraakacties. In een (hoofd)redactioneel commentaar spreekt De Telegraaf steun uit voor het 

besluit van de regering F-16’s ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd pleit de krant voor 

uitbreiding van de bevoegdheden van de reeds aanwezige grondtroepen: die moeten zich 

kunnen verdedigen als zij bedreigd worden, het is onaanvaardbaar om met de veiligheid van 

de troepen risico’s te lopen (De Telegraaf, 16 maart 1993).  

  

NRC Handelsblad en de Volkskrant nemen kritische beschouwingen over uit Amerikaanse 

media over de afwachtende houding van de regering Clinton in de Bosnië-kwestie. De 

besprekingen over de voorstellen van Vance en Owen slepen zich voort zonder uitzicht op 

resultaat, de Serven zullen binnenkort Oost-Bosnische steden als Srebenica, Zepa en 

Goražde in handen hebben en een einde aan het bloedvergieten in Bosnië is niet in zicht. De 

regering-Clinton heeft drie maanden na haar aantreden nog geen beleid weten te 

ontwikkelen, het lijkt erop dat Bosnië een te moeilijk probleem is. Optreden is gevaarlijk, de 

prijs voor niet-optreden loopt zienderogen op: de reputatie van de VS komt op het spel te 

staan luidt kort samengevat de strekking van de betogen (Jim Hoagland, redacteur 

Washington Post, NRC Handelsblad, 20 april 1993; zie ook bijdrage van Michael Dugan, 

oud stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, de Volkskrant, 28 april 1993).  

 

9.6 Bevlogen moralisten en verstandige realisten op herhaling  

 

De ‘doe-iets-brigade’ richting Bosnië rukt op, schrijft de Volkskrant op 30 april 1993 in de 

inleiding bij twee artikelen over al dan niet ingrijpen in Bosnië. Redacteur Joris 

Cammelbeeck vraagt zich af of het Westen wel moreel verplicht is tot actie over te gaan en 

met name of een mislukte interventie niet veel erger is dan niets doen.  

‘Alle morele opwinding over de gruwelijke gebeurtenissen ten spijt, zal er een rationele 

afweging gemaakt moeten worden bij het beantwoorden van de vraag of er militair moet 

worden ingegrepen. Ook dat is een morele afweging van politieke doelen, militaire 
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middelen, risico’s en niet in de laatste plaats mensenlevens. De morele verontwaardiging die 

herhaaldelijk kracht wordt bijgezet met historische pararellen – Auschwitz, München, 

Chamberlain – mondt maar al te vaak uit in de hartenkreet ‘er moet iets gebeuren’.’  

‘Bosnië is geen Auschwitz’, stelt Cammelbeeck en er bestaat ook geen moreel imperatief dat 

voorschrijft dat wij, het Westen, ‘geroepen zijn om de erfzonde van de internationale 

wanorde uit te wissen’. Cammelbeeck neemt afstand van pleidooien als zou het Westen 

overal moeten ingrijpen waar burgeroorlogen woeden en mensenrechten worden 

geschonden. Het lijkt wel of dat ‘nieuwe interventionisme’ moet compenseren dat 

binnenslands de rol van de overheden in de westerse wereld steeds minder prominent is 

geworden:  

‘Nadat de ‘maakbaarheid’ nationaal is afgeschreven, beleeft dit leerstuk op het 

internationale vlak een revival. Hopelijk leiden de frustraties over de gebeurtenissen in ex-

Joegoslavië er niet toe dat politici, onder druk van de publieke opinie, zichzelf wijs maken 

dat er voor ingewikkelde problemen elders eenvoudige oplossingen bestaan. Ze zouden nu 

eens de moed moeten hebben om uit te leggen wat zij wel bereid zijn te doen, en wat niet. 

Een mislukte interventie is erger dan geen interventie.’ (Cammelbeeck, de Volkskrant, 30 

april 1993).  

 

Van den Doel en Leurdijk, beiden verbonden aan het instituut Clingendael, concluderen dat 

het risicomijdend gedrag van het Westen slechts geleid heeft tot een verergering van de 

situatie. Zij zijn van mening dat het oorspronkelijke plan van Vance en Owen door de 

ontwikkelingen op het strijdtoneel is ingehaald. Dat brengt hen tot de conclusie dat  

‘de uitvoering van een vredesplan, waarvan de basis al niet deugt en dat de internationale 

gemeenschap voor decennia lang committeert, geen kans van slagen heeft. Dreigen met 

militair ingrijpen om dit plan te verwezenlijken lost het probleem niet op. De tijd voor 

diplomatieke oplossingen is voorbij.’  

 

Het Westen moet bereid zijn meer risico’s te lopen, aldus Van den Doel en Leurdijk. Het 

Vance/Owen-plan moet rigoureus bijgesteld worden, de gedachte van een centrale staat moet 

losgelaten worden. In de huidige omstandigheden zien zij in een onafhankelijke Bosnische 

staat, als buffer tussen Groot-Servië en Groot-Kroatië, de laatste redding voor de Moslims.  

‘De veiligheid van deze bufferstaat, die uiteraard voor alle bevolkingsgroepen openstaat, 

dient door de internationale gemeenschap, te worden gegarandeerd. Alleen een dergelijke 

rigoureuze oplossing kan voorkomen dat de Moslims geheel worden verdreven. Het is een 
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blamage voor de internationale gemeenschap dat dit moet gebeuren, echter twee 

doelstellingen kunnen hiermee worden behaald: de regionale stabiliteit wordt bevorderd en 

de Bosniërs krijgen toch een eigen staat, waarmee een tweede ‘Palestijns’ probleem wordt 

voorkomen’ (Van den Doel en Leurdijk, de Volkskrant, 30 april 1993).  

 

Arie Oostlander, voor het CDA lid van het Europese Parlement, mengt zich begin mei weer 

in de discussie. Hij signaleert een diepe kloof tussen sommige politici en de morele inzichten 

van andere burgers.  

‘De publieke opinie, zeker in Nederland reageert namelijk menselijk-normatief. Er zijn er 

die dat ‘emotioneel’ noemen. Dat wil niets anders zeggen dan dat zij de politieke moraliteit 

van burgers niet erkennen. Als die politieke moraliteit nu onchristelijk was, dan zou het 

goed zijn om daar als politicus tegenin te gaan. Maar onchristelijk is die nu juist niet! De 

reacties van diverse politici op Bosnië-Herzegovina gaan uit van het amorele eigenbelang en 

ze doen er ‘een stuk emotie’ bij voor de presentatie naar buiten. Een onduidelijk hap-snap-

beleid is het gevolg, humanitaire hulp als alibi en in de hoop dat de oplossing vanzelf komt. 

De onwil om de Bosnische regering bij te staan en de strikte handhaving van het 

wapenembargo, dat alleen de Bosnische regering treft, wijst erop dat ook een spoedige 

verplettering van de antiracistische regering als oplossing wordt gezien: Endlösung der 

Bosnienfrage’ (Oostlander, Trouw, 1 mei 1993).  

 

Als de internationale gemeenschap de neutraliteit van een VN-macht wil handhaven en 

tegelijkertijd tot een interventie besluit, ziet Oostlander twee problemen opduiken. In zo’n 

scenario heeft een VN-macht alleen maar vijanden. De internationale gemeenschap zal dus 

met gevechtstroepen (omvang minimaal 200.000 man) de pacificatie moeten 

bewerkstelligen, de VN worden daarna geheel alleen verantwoordelijk voor de toekomst. 

Het tweede probleem schuilt in het gegeven dat reeds een VN-macht (UNPROFOR) in 

voormalig Joegoslavië aanwezig is. Die neutrale macht loopt bij een interventie van de aard 

en omvang zoals aangegeven, een nog groter risico op een gijzelaarspositie dan nu al het 

geval is. Opgeven van de neutraliteit van een VN-macht is derhalve in Oostlanders’ ogen 

onontkoombaar.  

‘Het is noodzakelijk dat de mythe van het onoverwinnelijke Servische leger overtuigend 

wordt doorgeprikt. Het moreel van die troepen is niet zo hoog. Velen zijn gedwongen om 

dienst te nemen. Het is makkelijk om dapper te zijn zolang er een tegenmacht ontbreekt en 

er veel te roven valt. Men bedenke dat het hele conflict-gebied, inclusief het bezette gedeelte 
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van Kroatië, ongeveer zo groot is als de Benelux. Indien de NAVO een duidelijke militaire 

opdracht, met niet al te pretentieuze doelstellingen, niet zou aankunnen dan moeten we ons 

defensiegeld maar niet langer over die balk smijten’ (Oostlander, Trouw, 1 mei 1993). 

 

9.7 Veiligheidsraad stelt safe areas in: interventie-debat en oorlog voortgezet  

 

Na zware politieke druk zet de Bosnisch-Servische leider Karadzić op 3 mei 1993 in Athene 

zijn handtekening onder het Vance/Owen-plan. Hij verbindt aan die handtekening wel een 

voorwaarde, te weten goedkeuring door het Bosnisch-Servische parlement. Een paar dagen 

later is de handtekening van Karadzić politiek gesproken van nul en generlei waarde: het 

parlement wijst de voorstellen van Vance en Owen af en besluit dat er een referendum 

gehouden zal worden waarin de Bosnisch-Servische bevolking zich kan uitspreken over het 

plan. Tegen deze achtergrond neemt de Veiligheidsraad op 7 mei 1993 resolutie 824 aan. Na 

eerder (in resolutie 819) Srebenica uitgeroepen te hebben tot safe area, verklaart de 

Veiligheidsraad nu Tuzla, Goražde, Bihać, Sarajevo en Zepa tot safe area, veilig gebied. De 

belangrijkste consequentie van deze status is dat de VN-vredemacht UNPROFOR alsmede 

de internationale hulporganisaties in Bosnië ‘recht ‘ hebben op vrije en onbelemmerde 

toegang tot deze gebieden.  

 

De internationale gemeenschap is verdeeld over de reactie op het (dreigende) mislukken van 

het Vance/Owen-plan. Amerika vindt eigenlijk dat Europa verantwoordelijk is voor een 

oplossing van het conflict op de Balkan, is niet bereid zelf grote militaire risico’s te lopen en 

bepleit al geruime tijd luchtaanvallen op (Bosnisch)-Servische artilleriestellingen. Europa 

toont zich juist zeer beducht voor luchtaanvallen uit vrees voor wraakacties van Servische 

kant tegen de licht bewapende Europese (vooral Franse en Engelse) VN-militairen op de 

grond. De impasse heeft tot gevolg dat voor de (Bosnische) Serven vooralsnog geen sprake 

is van een geloofwaardige militaire dreiging: Europa is tegen luchtaanvallen, Amerika is niet 

bereid tot een grootscheepse militaire operatie, Europa is zonder steun van Amerika niet in 

staat zo’n operatie uit te voeren. Een impasse met vergaande consequenties, in de eerste 

plaats natuurlijk voor de Moslims in Bosnië, maar wellicht ook voor het NAVO-

bondgenootschap.  

‘Als die impasse niet doorbroken wordt – en daar ziet het niet naar uit – dan zal het resultaat 

vermoedelijk zijn dat er helemaal niets gebeurt en dat Europeanen en Amerikanen elkaar 
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over en weer de schuld zullen geven van dit beschamend nietsdoen, terwijl de 

volkerenmoord in de Balkan doorgaat. In zo’n atmosfeer zal de NAVO – het enige apparaat 

voor crisisbeheersing waarover het Westen beschikt – geen lang leven meer beschoren zijn. 

Na de desintegratie van het Oosten die van het Westen?’ (Heldring, NRC Handelsblad, 14 

mei 1993). 

 

De discussie over de Nederlandse bijdrage aan enigerlei VN-vredesmacht gaat intussen door. 

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een bataljon 

gevechtstroepen naar Bosnië sturen, minister van Defensie Ter Beek verklaart dat Nederland 

op korte termijn alleen ondersteunende eenheden beschikbaar kan stellen, de luchtmobiele 

brigade is nog niet gevechtsklaar. Tijdens het debat over de Prioriteitennota op 19 mei 1993 

neemt de Tweede Kamer de motie Van Traa-Van Vlijmen (PvdA-CDA) aan. Daarin wordt 

de minister opgeroepen  

‘de luchtmobiele brigade ook geschikt te maken voor optreden in voorzienbare VN-operaties 

door operationele bataljons zo snel mogelijk tevens een adequate training en opleiding met 

zwaarder materieel te geven, waaronder pantersvoertuigen.’ (Tweede Kamer, jrg. 92-93, 22 

975, nr. 22).  

 

Minister Ter Beek belooft de Kamer in te lichten over de voortgang van de training van de 

luchtmobiele brigade en zegt toe dat deze eenheid eind 1993, begin 1994 inzetbaar zal zijn 

voor een missie naar Bosnië. 

 

Resolutie 824 van de Veiligheidsraad ofwel het concept safe areas lokt in de loop der tijd 

verschillende reacties uit. Siekmann, verbonden aan het TMC Asser Instituut voor 

internationaal recht, spreekt weliswaar van een stap vooruit, ‘maar te klein en te laat gezet’ 

‘En als men de vrede dan niet desnoods met geweld wil forceren, is de minste optie in een 

situatie als in Bosnië toch nog altijd het beschermen van de burgerbevolking door een 

beperkte humanitaire interventie. De Verenigde Naties zijn dat pad aarzelend opgegaan met 

resolutie 819 waarmee Srebrenica tot ‘veilig gebied’ werd verklaard en daaraan werd via 

resolutie 824 een aantal andere steden, waaronder Sarajevo, toegevoegd. In dit verband is 

vrijwel onopgemerkt gebleven dat in de desbetreffende besluiten van de Veiligheidsraad 

sprake is van het ‘recht’ van de VN-macht UNPROFOR en de internationale humanitaire 

hulporganisaties op een vrije en onbelemmerde toegang tot ‘alle veilige gebieden’ in Bosnië. 

(...) Reeds in augustus vorig jaar was in Veiligheidsraad-resolutie 770 neergelegd dat door 
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de statengemeenschap ‘alle noodzakelijke maatregelen’ mochten worden genomen om de 

humanitaire hulp te bestemder plaatse te krijgen. Het lijkt overbodig nu nog eens 

uitdrukkelijk in een nieuwe resolutie te bepalen dat zulke maatregelen toelaatbaar zullen zijn 

ter bescherming van Unprofors taken in relatie tot de ‘veilige gebieden’. De internationale 

gemeenschap heeft er  

grote omwegen voor nodig gehad om dit punt te bereiken. Het is ongetwijfeld een stap 

vooruit, maar een kleine, en veel te laat gezet.’ (Siekmann, Trouw, 27 mei 1993). 

 

Twee dagen later schrijven Jan ter Laak en Bas Roufs, respectievelijk secretaris van Pax 

Cristi Nederland en lid van de Commissie Oost-West van deze beweging, dat ‘binnen menig 

Pax Christi-lid morele verontwaardiging en ‘reaalpolitieke inzichten’ om voorrang strijden’. 

Zij komen tot de conclusie dat safe areas als oplossing voor de langere termijn 

onaanvaardbaar zijn en zien als enige uitweg het Vance/Owen-plan. Dat verdient weliswaar 

geen schoonheidsprijs, maar zou – mits goed uitgevoerd – bruikbaar kunnen zijn: 

‘Het Vance/Owen-plan lijkt de enige mogelijkheid om desintegratie en voortzetting van 

etnische zuiveringen te voorkomen. Anderzijds maken recente ontwikkelingen realisatie van 

het vredesplan steeds moeilijker: vergiftigde interetnische verhoudingen en gebrek aan 

internationale overeenstemming over ingrijpen vanuit VN en NAVO. De voorgestelde zes 

‘veiligheidszones’ zijn misschien bruikbaar als tijdelijke stabilisatiemaatregel. Maar als 

permanente oplossing zijn ze onaanvaardbaar; we kunnen de Bosnische Moslims moeilijk 

met reservaten afschepen.’ (Ter Laak & Roufs, Trouw, 29 mei 1993). 

 

In de week dat de oorlog in voormalig Joegoslavië zijn derde jaar ingaat, trekken twee 

Franse deskundigen, Francois Heisbourg, oud-directeur van het International Institute for 

Strategic Studies in Londen en Pierre Lellouche, secretaris van de defensiecommissie in de 

Assemblée Nationale, ongemeen hard van leer tegen de passieve houding van de 

internationale gemeenschap.  

‘Een halve eeuw na Hitler is barbaars gedrag in ere hersteld als ‘normaal’ voor het optreden 

van landen. Het Handvest van de Verenigde Naties, juist opgesteld om te voorkomen dat iets 

als het nazisme zich nog eens zou herhalen, is vandaag de dag een uitgehold document, 

beroofd van zijn kern. De ondoeltreffendheid, ja zeg maar het totale gebrek aan 

internationale actie heeft een vernietigend effect op de toekomst van de Europese 

eenwording: het aantal conflicthaarden neemt toe en vormt een bedreiging voor de 

veiligheid van dat deel van Europa dat ‘op stand leeft’, de EG.’  
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De auteurs bepleiten een militaire interventie waarbij een grote troepenmacht de stabiliteit in 

de veiligheidszones moet garanderen. Als de toestand in de enclaves gestabiliseerd is, kan 

onderhandeld worden over herdefiniëring van grenzen. Servië en de Serven mogen in ieder 

geval niet rustig genieten van hun veroveringen. De auteurs benadrukken dat hun politieke 

opvattingen sterk uiteen lopen, maar dat ‘we het over het belangrijkste eens zijn: de 

weigering om Europa terug te laten keren naar de barbarij’ (Heisbourg & Lellouche, NRC 

Handelsblad, 22 juni 1993). 

 

Terugblikkend op een bijeenkomst van de regeringsleiders van de EG in Kopenhagen, stelt 

Folkert Jensma in NRC Handelsblad vast dat de EG twee jaar politieke en morele pretenties 

in de Bosnië-oorlog ten grave heeft gedragen. Ze deed dat bij monde van de Deense 

voorzitter die na afloop onder meer verklaarde: 

‘Het is treurig om te constateren, maar de internationale gemeenschap beschikt niet over de 

middelen om mensen die vastbesloten zijn elkaar te haten en te doden daarvan te 

weerhouden.’  

 

Jensma meldt dat bondskanselier Kohl gepleit heeft voor het opheffen van het 

wapenembargo om zo ‘het recht op zelfverdediging’ voor de Moslims inhoud te geven. 

Alleen Nederland, Portugal en een aarzelend België steunden Kohl. En alleen Frankrijk, 

Italië en Nederland (400 man) bleken bereid extra troepen te leveren voor de bewaking van 

de zes belegerde Moslim-steden. Tijdens een ‘dramatisch bezoek’ verweet de Bosnische 

president Izetbegović de EG dat het 

‘met het wapenembargo medeschuldig is aan de vernietiging en de voortgaande 

volkerenmoord in Bosnië.’  

 

Izetbegović liet de EG-leiders weten de overlevingskans van de zes door Serven belegerde 

‘veilige gebieden’ op niet meer dan twee à drie maanden te schatten (Jensma, NRC 

Handelsblad, 23 juni 1993).  

 

Een andere redacteur van NRC Handelsblad, Michael Stein, neemt een dag eerder de Dick 

Scherpenzeelprijs in ontvangst, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan de beste 

journalistieke prestatie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. NRC Handelsblad 

drukt onder de kop Het Westen herhaalt in Bosnië het verraad van München het dankwoord 
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af dat Stein bij die gelegenheid uitspreekt. Vol verwijzingen naar gebeurtenissen uit de 

tweede wereldoorlog, hekelt Stein de afzijdigheid van het Westen en pleit hij vóór het 

redden van Bosnië, als het niet anders kan door de Moslims te voorzien van wapens. Hij 

eindigt met een oproep tot verzet, opnieuw de relatie met de tweede wereldoorlog leggend: 

‘Politici mogen er niet alleen bij staan kijken. Soms echter besluit de politiek haar taak niet 

te vervullen, precies zoals de meester op het schoolplein even de andere kant uitkijkt, als 

tijdens de pauze een groep leerlingen een jongetje maltraiteert. Ik denk dat dat nu gebeurt en 

dat het ons aller taak is ons daartegen te verzetten. Misschien helpt het, misschien ook niet. 

Ik weet het niet. Maar zei niet Willem van Oranje al: ‘Het is absoluut niet nodig te hopen 

om te ondernemen, noch te slagen om door te zetten’.  

Ik heb in mijn leven veel geluk gehad. Dat kwam omdat er destijds mensen waren die 

weigerden naar het gebeuren te kijken en erbij te staan. Zij namen hun eigen 

verantwoordelijkheid. Zij pasten het principe toe dat de journalist en verzetsstrijder Van 

Randwijk zo prachtig heeft verwoord:  

‘Een volk dat voor tirannen zwicht,  

  zal meer dan lijf en goed verliezen. 

 Dan dooft het licht’.  

Ik denk dat ik hun nagedachtenis en die van zoveel anderen het beste eer door het geld dat 

aan de Dick Scherpenzeel-prijs is verbonden, te bestemmen voor wapenaankopen ten 

behoeve van de Bosnische Moslims, opdat een volk dat zich nauwelijks kan verzetten tegen 

een verpletterende overmacht, tenminste nog een kans krijgt. Ik verzoek u dan ook, minister 

Pronk, op de cheque die ik u bij deze geef, uitdrukkelijk te vermelden dat de ontvangers 

daarvoor wapens kunnen kopen, als zij zulks nodig vinden’ (Stein, NRC Handelsblad, 23 

juni 1993).  

 

Eind juni betoogt Theo Brinkel, stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA, dat ‘het onvermogen dan wel de onwil van de Twaalf om tot interventie over te gaan, 

getuigt van grove nalatigheid’, de veiligheid van Europa staat op het spel. Hij pleit voor een  

‘veiligheidsconcept dat een leidraad zou kunnen zijn voor de Europese Unie, zeker in het 

licht van de steeds complexer wordende internationale vraagstukken. Bouwstenen voor zo’n 

veiligheidsconcept kunnen liggen in de filosofie die aan het Europese integratieproces ten 

grondslag ligt. Door het vooropstellen van democratie, respect voor de mensenrechten, 

samenwerking en integratie, en de wil dat in de praktijk tot uitvoering te brengen, wordt de 

kans op oorlog kleiner. In de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland heeft dat gewerkt. 

De Twaalf lidstaten van de EG zouden zich in hun buitenlandse betrekkingen meer door 
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deze waarden moeten laten leiden dan door kortzichtig eigenbelang. Dan weten we weer 

waar Europa ook al weer voor bedoeld was. En dat is niet om zich neer te leggen bij 

voldongen feiten (Brinkel, de Volkskrant, 30 juni 1993). 

 

Douglas Hurd, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, verdedigt twee dagen later het 

Europese beleid. We doen wat we kunnen, luidt de kop boven zijn bijdrage in de Volkskrant: 

‘Wij, Europeanen zijn niet zonder schuld. Maar we hebben de drie dingen gedaan die we 

konden doen. Door de inspanningen van Lord Carrington, vastberaden en energiek 

voortgezet door David Owen, samen met Cyrus Vance en nu Thorvald Stoltenberg, hebben 

we een politiek raamwerk gecreëerd voor onderhandelingen. We hebben druk op de 

betrokken partijen uitgeoefend door strenge economische en financiële sancties. En we 

hebben levens gered: eerst met de hulpkonvooien, en vervolgens met Europese militairen 

onder VN-vlag die de konvooien beschermden, en ten slotte door het creëerden van safe 

havens. Onderhand hebben we eigen levens verloren.’  

 

Opheffen van het wapenembargo is voor Hurd de laatste optie, hij geeft de voorkeur aan het 

voortzetten van de onderhandelingen over een vredesakkoord. Zo’n akkoord moet wat hem 

betreft wel inhouden dat 

‘de Serviërs een aanzienlijk deel van het veroverde gebied prijsgeven en dat er een Bosnië 

overblijft. (...) Ondertussen proberen we waar we maar kunnen veilige gebieden te creëren 

als onderdeel van een poging levens te redden ondanks de gevaren die dat met zich 

meebrengt. (...) We trekken onze handen niet af van Bosnië, maar we gebruiken ons 

verstand’ (Hurd, de Volkskrant, 2 juli 1993). 

 

9.8 ‘Joegoslavië-moeheid’, de paradoxale effecten van humanitaire hulp en het  

stervende Sarajevo  

 

In de tweede week van juli verschijnen zowel in NRC Handelsblad, de Volkskrant als Trouw 

bijdragen waarin tekenen van ‘Joegoslavië-moeheid’ worden gesignaleerd. In een uitvoerige 

analyse schetst Peter Michielsen hoe een nieuw ijzeren gordijn over Europa zakt: aan de ene 

kant een rijk maar tobberig Westen, aan de andere kant een arm Oosten, wegzinkend in 

oorlogen, verpaupering, criminaliteit en etnische conflicten. Het rijke Westen kijkt toe, met 

een mengeling van schaamte en machteloosheid. De oorlogen en heel Oost-Europa laten ons 

onverschillig. En hij ziet een nieuw begrip opduiken: donor fatigue.  
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‘Voedselgevers die hun overschotten tot voor kort nog wilden inpakken en versturen, laten 

het er nu maar bij zitten, ze zijn moe. Kroatië heeft 750.000 vluchtelingen binnen zijn 

grenzen (...), Servië heeft 540.000 vluchtelingen, Bosnië telt er meer dan een miljoen, 

Hongarije, Slovenië en Macedonië tienduizenden. Geen van die landen krijgt voldoende 

hulp om die van alles beroofde mensen te kunnen onderhouden. Nu komt daar Bosnië bij: de 

pakhuizen van hulporganisaties raken leeg. Donor fatigue. Geen zin meer’ (Michielsen, 

NRC Handelsblad, 8 juli 1993).    

 

Een dag eerder vangt tekenaar Jos Collignon in de Volkskrant (7 juli 1993) ‘Joegoslavië-

moeheid’ in een cartoon. Een meer dan weldoorvoed echtpaar van middelbare leeftijd is op 

zoek naar een nieuw tv-toestel. Wijzend op een van de apparaten, zegt de verkoper zichtbaar 

verheugd over het nieuwste technische snufje:  

‘Hij schakelt zelf naar een ander net bij het woord Bosnië.’  

 

Dat een journalist en een politiek tekenaar gelijktijdig zoiets ongrijpbaars als ‘Joegoslavië-

moeheid’ waarnemen, is een aanwijzing, geen bewijs dat een dergelijk gevoel wijd verbreid 

en diep geworteld is. Een volgende aanwijzig ligt besloten in een zeer persoonlijk getinte 

brief die de directeur van Artsen zonder Grenzen, Jacques de Milliano, minister Pronk 

meegeeft bij zijn bezoek aan het belegerde Sarajevo. Trouw publiceert de brief een dag na 

het vertrek van minister Pronk. ‘Gaarne neem ik de vrijheid’, schrijft De Milliano,  

‘u een boodschap mee te geven bij uw vertrek naar Sarajevo. Mijn intense bezorgdheid over 

de collectieve verlamming van onze maatschappij in de kwestie Bosnië is voor mij een 

ondraaglijk gevoel geworden; mijn weigering die machteloosheid te accepteren ligt aan deze 

brief ten grondslag.’ 

 

Vervolgens stelt De Milliano twee zaken aan de orde. Hij vraagt zich af hoe het toch 

mogelijk is dat de westerse burgers toeschouwers van de ellende in Bosnië zijn geworden en 

geen betrokken onderdeel ervan. In de tweede plaats schetst hij de paradoxale effecten van 

de humanitaire hulp in Bosnië. Wat het laatste punt betreft, wijst De Milliano erop dat de 

nadruk op humanitaire hulpverlening, hoe terecht die hulp op zich ook is, even 

onvermijdelijk als onbedoeld ertoe leidt dat de flagrante schendingen van mensenrechten op 

de achtergrond raken en in het ultieme geval leiden tot een situatie waarin de bevolking van 

Bosnië wel voedsel maar geen rechten heeft. Terwijl de kern van het politieke probleem dat 

opgelost moet worden juist ligt in het op grote schaal schenden van de fundamentele rechten 
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van de mens. De verklaring voor het gegeven dat westerse burgers toeschouwers van de 

ellende en geen betrokken onderdeel daarvan zijn geworden, zoekt De Milliano in het 

beperkte voorstellingsvermogen van de mens. 

‘De werkelijkheid lijkt heel moeilijk te vatten, zelfs met de dagelijkse instantbeelden via 

CNN en het acht-uur-journaal. We kunnen de intensiteit van de ellende zelfs ‘a notre 

demande’ doseren. De wereldburger lijkt vooralsnog een verre illusie, hij is inwoner van een 

van de vele dorpen waar huizen hoge schuttingen en dichte gordijnen hebben. Hij kijkt 

alleen over de schutting of door het raam als het hem zint.’ 

 

Rapporten vol feiten en cijfers over de gruwelen in Bosnië hebben mij niet de essentie over 

de werkelijkheid van het conflict verteld, per definitie gefilterde televisiebeelden evenmin, 

schrijft De Milliano.  

‘Die essentie heb ik wel ervaren tijdens dat ene toevallige bezoek aan die kelder in Sarajevo 

op oudejaarsavond 1992. Veertien kinderen, variërend in leeftijd tussen zes en elf jaar 

schuilden er voor het geweld. Onder de grond, negen maanden lang, geen daglicht, slechts 

een enkele kaars, in de vrieskou zonder verwarming. En dat jongetje van acht, verkleed als 

clown, met zijn dof kijkende oogbollen, met zijn kameraadjes het einde van het jaar 

‘vierend’ door het opvoeren van toneelstukjes. Ze wensten elkaar veel geluk toe voor het 

komende jaar. Dit geheel van impressies, die ene ontmoeting, op dat moment en op die plek, 

heeft mij met de werkelijkheid van het aangedane onrecht geconfronteerd. De zappende 

afstandbediening voor de tv-beelden is toen uit mijn handen geslagen. (...) Ik hoop dat u en 

de andere politici die deze week naar Bosnië reizen, ook zo’n uniek en wanhopig 

realiteitsmoment meemaken als ik in de kelder. Het vormt, mij dunkt, de motivatie voor het 

‘creëerden’ van politieke oplossingen voor dit conflict’ 

 

De Milliano besluit zijn brief aan Pronk met de stelling dat de onderliggende vraag steeds is 

‘of we de Europese politieke toekomst willen baseren op ‘Real Politik’ of op de ‘universele 

morele principes waarvan Europa in de geschiedenis de bakermat is geweest.’ Het antwoord 

op die vraag geeft hij niet expliciet, maar het ligt impliciet besloten in al wat aan deze vraag 

voorafgaat (De Milliano, Trouw, 21 juli 1993).  

  

Schrijvend over de rol van Europa in het Bosnië-conflict, refereert Anet Bleich in de 

Volkskrant diezelfde dag ook aan het voorstellingsvermogen van de mens: 

‘De oorlog in Bosnië genereert dagelijks feiten, beelden en verklaringen waartegen de 
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verbeeldingskracht van een Fellini, een Kafka of een Orwell niet is opgewassen. De waanzin 

is logisch geworden, wat logisch lijkt is ‘niet reëel’’,  

noteert zij. Bijna twee maanden geleden heeft de Veiligheidsraad een aantal Moslim-

enclaves uitgeroepen tot ‘veilige gebieden’, de NAVO treft nu voorbereidingen voor het 

sturen van gevechtsvliegtuigen bedoeld om dekking te geven aan de VN-grondtroepen die de 

‘veilige gebieden’ moeten beschermen.  

‘Klein detail: die troepen zijn daar niet en het ziet er ook in het geheel niet naar uit dat ze 

binnenkort zullen komen. De kans bestaat dat Sarajevo valt, voordat de beloofde VN-

troepen arriveren. (...) Temidden van het internationale vertoon van onmacht en hypocrisie 

onderscheidt – het moet gezegd – Nederland zich gunstig. Minister Kooijmans heeft in 

Brussel zijn Europese ambtgenoten opnieuw op de door hen aangegane verplichtingen wat 

betreft het sturen van militairen en geld voor humanitaire acties proberen aan te spreken.’ 

(Bleich, de Volkskrant, 21 juli 1993).  

 

In Trouw betoogt Arie Oostlander, voor het CDA lid van het Europese Parlement en 

rapporteur over de gevolgen van etnische zuiveringen, dat het Westen zich niet kan beperken 

tot alleen humanitaire hulp verlenen. Zich beroepend op gesprekken met Mendiluce, op dat 

moment als directeur van de UNHCR coördinator van alle humanitaire hulpverlening in 

Bosnië, stelt Oostlander dat (sommige) politici humanitaire hulp gebruiken als alibi om na te 

laten wat ze zouden moeten doen, namelijk een einde maken aan het geweld. Mendiluce 

heeft inmiddels, zo meldt Oostlander, een andere functie aanvaard en heeft tijdens een 

bijeenkomst van de commissie voor Buitenlandse Zaken en veiligheid van het Europese 

Parlement, vrijuit gesproken over hoe hij en andere hulpverleners aankijken tegen het 

westerse beleid ten opzichte van Bosnië. Vervolgens doet Oostlander verslag van die 

bijeenkomst. ‘Verslag doen’ is in dit specifieke geval overigens een allesbehalve adequate 

uitdrukking. Context, strekking en toon van het artikel – de kop luidt De doodlopende weg 

van de uitsluitend humanitaire actie, in de eerste en laatste alinea’s verwoordt Oostlander 

zijn eigen opvattingen – duiden erop dat de politicus Oostlander de ervaringen en 

opvattingen van Mendiluce gebruikt om zijn eigen politieke standpunt kracht bij te zetten.  

‘Hij (Mendiluce) betitelde Milošević en consorten als oorlogsmisdadigers, barbaren en 

wilden. Van alle partijen in het veld hebben de Bosnische regering en haar troepen zich 

steeds nog het beste aan alle VN-resoluties gehouden. Zo zit de zaak daar echt in elkaar en 

het vage gepraat over ‘de partijen’ die zich niet aan de afspraken houden dient slechts om te 

voorkomen dat man en paard worden genoemd. (...) Mendiluce noemde de EG-raadspolitiek 
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bizar, aangezien die neerkomt op het aanvaarden van voldongen feiten, van veroveringen, 

van verdrijving van bevolkingen. Het mag dus niet verbazen als de Bosnische regering, die 

de overeenkomsten heeft ondertekend, zeer gedesillusioneerd is nu zij alles gaat verliezen. 

Zij ziet dat de VN, aangemoedigd door de Europese Raad, slechts tegemoet komt aan de 

eisen van de geRadićaliseerde bendes. Er is een grote afstand tussen wat gedaan moet 

worden en wat er gedaan wordt.’ (Oostlander, Trouw, 27 juli 1993) 

 

In een interview met Anet Bleich zegt dezelfde Mendiluce twee dagen later dat het de 

internationale gemeenschap ontbreekt aan de politieke wil om de agressie tegen Bosnië te 

stoppen. ‘Als dat zo blijft dreigt de Finale Etnische Zuivering’. Hij verwerpt de gedachte dat 

het Westen weinig kan doen omdat het zo’n ingewikkeld conflict is waarin alle partijen zich 

schuldig maken aan grof geweld:  

‘Daar ben ik het totaal niet mee eens. Degenen die met geweld ‘etnisch zuivere’ staten 

trachten te creëerden, hebben vele slagen gewonnen. Naar het schijnt ook deze slag om de 

Europese publieke opinie, die ervan overtuigd is geraakt dat het zo’n ingewikkeld conflict is. 

Dat is een perverse vertekening van de werkelijkheid. Het is namelijk vrij simpel: dit is geen 

etnische oorlog en er zijn geen drie partijen. Er is een internationaal erkend Bosnië-

Herzegovina met een wettige regering die een model nastreeft dat multi-etnisch is en 

gebaseerd op religieuze tolerantie. En er zijn anderen, die met geweld gebied proberen te 

veroveren om daar etnische  

staten te vormen.’  

 

In het vervolg van het interview stelt Mendiluce dat de Servische aanhangers van Radovan 

Karadzić en sinds een maand of zeven ook de Kroatische medestanders van Mate Boban, 

verantwoordelijk zijn voor het systematisch bedrijven van gruweldaden in Bosnië, ‘er ligt 

een wereld van verschil tussen hen en mijn Bosnische vrienden’ (Bleich, de Volkskrant, 29 

juli 1993).  

 

Aan de vooravond van een spoeddebat in de Tweede Kamer over de toestand in voormalig 

Joegoslavië bericht Hofland over een initiatief van de Britse krant The Independent. Deze 

krant, zo meldt Hofland, heeft twee dagen geleden de hele voorpagina gewijd aan een oproep 

Sarajevo te redden. De oproep bestaat uit drie delen, de korte inhoud is dat er voor deze actie 

niet meer dan 1800 extra soldaten nodig zijn maar dan wel met de bevoegdheid terug te 

schieten, dat wapenstilstanden sneller worden gebroken dan gesloten en dat de verdeling van 
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Bosnië zoals die nu in Genève wordt besproken ‘geen behoorlijke garantie biedt voor vrede 

omdat daardoor de Moslims, zoals de Tsjechen na München, op hun kwetsbaarst aan de 

wolven zijn overgeleverd’. The Independent vraagt de lezers steun te betuigen aan de oproep 

onder het motto Public opinion can drive foreign policy. Hofland toont zich onder de indruk 

van het initiatief en schakelt al associërend moeiteloos over naar de sterk contrasterende 

‘laffe redelijkheid’ waarvan in zijn ogen het CDA en de ministers Kooijmans en Ter Beek 

blijk geven. Dat gaat zo:  

‘Hier heeft een grote ernstige krant die nooit zweemt naar commerciële sensatie als krant, 

als instituut partij gekozen, op zo’n manier dat zij de publieke opinie probeert te 

mobiliseren, in eerste aanleg, feitelijk, tegen de regeerders. Hetzelfde heeft onlangs 

Wiesenthal gedaan. Hetzelfde doen de organisatoren van het festival in Sarajevo, genaamd 

‘Days of Hiroshima’, Susan Sonntag, misschien de burgermeesters van Warschau, Dresden 

en Hiroshima, maar niet die van Den Haag omdat hij van minister Kooijmans het advies 

heeft gekregen thuis te blijven (De heer Kooijmans vindt dat de VN niet extra belast mogen 

worden met maatregelen die verband houden met de veiligheid van mensen die de stad 

willen bezoeken). 

Het heeft trouwens nog enige moeite gekost de ministers Kooijmans en Ter Beek over te 

halen hun vakantieadres te verlaten om deel te nemen aan het Kamerdebat over Bosnië dat 

morgen zal worden gehouden. Het CDA was tegen zo’n debat op zichzelf, en dit met 

argumenten die op het eerste gezicht redelijk zijn. Zo’n extra zitting van de helft van onze 

volksvertegenwoordiging zal immers niets aan de oorlog daar veranderen. Er zou alleen 

retoriek ten beste worden gegeven die misschien nog valse hoop zou wekken. 

Maar met deze redenering geeft men tussen de regels door te kennen dat men de Moslims 

met hun Sarajevo feitelijk heeft afgeschreven, terwijl het er nu juist om gaat die noodlottige 

slotfase van hun ondergang te voorkomen door eindelijk ernst te maken met de beginselen 

die het leven in de internationale, althans de Europese gemeenschap zouden moeten regelen 

(en waaraan we vrome lippendienst bewijzen). De redelijkheid van het CDA en van de 

ministers Kooijmans en Ter Beek is de laffe redelijkheid die ten grondslag ligt aan alle 

Westelijke afzijdigheid waardoor nu al bijna twee jaar een gezelschap van 

oorlogsmisdadigers in onze buurt vrij spel heeft’ (Hofland, NRC Handelsblad, 28 juli 1993).   

 

Op de dag van het Kamerdebat publiceert Trouw de oproep die Van Soest, directeur van de 

hulpverleningsorganisatie Mensen in Nood, mede namens twee andere particuliere 

hulporganisaties (de stichtingen Oecumenische Hulp en Medicus Mundi), aan het parlement 

gestuurd heeft over de humanitaire hulpverlening in Bosnië. Van Soest wijst erop dat in 
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Bosnië burgers het eerste doelwit in de oorlog zijn, de etnische zuiveringen zijn geen gevolg 

van gevechtshandelingen, zij zijn het doel van de strijdende partijen. Humanitaire 

hulpverlening is daarmee tot instrument van oorlogsvoering gemaakt. Zo is er een nieuw en 

gruwelijk wapen toegevoegd aan het arsenaal: misbruik van humanitaire hulp. Dat dat kon 

gebeuren is niet alleen de schuld van de strijdende partijen, de internationale gemeenschap is 

daar ook debet aan. Die roept enerzijds op tot humanitaire hulp en laat anderzijds toe dat die 

hulp systematisch gefrustreerd wordt:  

‘Als afspraken inzake de vrije doorgang voor humanitaire hulpgoederen niet worden 

nageleefd, ziet UNPROFOR werkloos toe. Als afspraken voor veilige zones worden 

gemaakt, wordt de noodzakelijke bescherming wel beloofd maar niet (of niet snel en ruim 

genoeg) geleverd. Er zijn cynici die zich afvragen of de humanitaire hulp niet averechts 

werkt, of echte oplossingen worden vertraagd doordat dankzij de hulp (een deel van) de druk 

wegvalt om de problematiek krachtig te benaderen. Het is een vraag die eigenlijk niet eens 

zou mogen opkomen. (...) Wij zouden het betreuren als de indruk zou kunnen ontstaan dat 

humanitaire hulp dient als alibi voor besluiteloosheid en politieke daadkracht. Daarom doen 

wij een dringend beroep om tijdens het debat over hulpverlening aan ex-Joegoslavië niet 

alleen te spreken over de gewenste omvang van de Nederlandse hulp, maar ook en vooral 

aandacht te geven aan de omstandigheden waaronder hulp kan of moet worden gegeven, en 

aan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een zinvolle uitvoering van 

hulpoperaties te garanderen.’ (Van Soest, Trouw, 29 juli 1993). 

  

9.9 Regering en parlement bekennen onmacht over Bosnië 

 

Donderdag 29 juli komen de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, defensie en 

ontwikkelingssamenwerking voor een spoeddebat met de betrokken ministers terug van 

reces. Kamer en kabinet verklaren elkaar vereende onmacht zet Trouw boven het verslag 

van Leonoor Meijer. Ze schrijft over bombastische bewoordingen waarin de parlementariërs 

het schandalige gedrag van de EG hekelen en van tirades die steeds op hetzelfde neer 

komen: ‘Nederland wil wel, maar kan niet’, ‘een onwillige EG en een weinig slagvaardige 

VN blokkeren de weg naar een oplossing.’ Ze vervolgt:  

‘De CDA’er De Kok fulmineerde dat de VN-voedselkonvooien ‘met hun benen (in de lucht) 

op de rug gaan liggen als zes haveloze Serviërs hen de weg belemmeren. Waar blijft dan de 

geloofwaardigheid?’ Kooijmans gaf hem volmondig gelijk en haalde zelf een voorbeeld van 

‘breiende vrouwen’ aan.’ 
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Meijer schetst verder een beeld van grote eensgezindheid tussen Kamer en kabinet. Pronk 

wil meer vliegtuigen voor hulpvluchten op Sarajevo, Kooijmans wil dat de in het kader van 

de VN afgesproken troepenmacht van 7500 man zo snel mogelijk ter plaatse is, betoogt dat 

er eigenlijk veel meer manschappen nodig zijn (30.000) maar dat dat onhaalbaar is, Ter Beek 

kondigt aan dat Nederlandse F-16’s vanaf volgende week precisiebombardementen gaan 

uitvoeren – de Kamer is en blijft eendrachtig – en natuurlijk vindt iedereen dat de 

humanitaire hulp zonodig tot in lengte van dagen moet worden voortgezet. Alleen over de 

opheffing van het wapenembargo bestaat nog enige discussie. Zij sluit haar ‘verslag’ af met 

de woorden:  

‘Het is bijna teveel om op te noemen, geen mogelijkheid wil Nederland onbenut laten om de 

ellende in Bosnië tot een einde te brengen. Maar een aantal zaken zijn direct met elkaar in 

tegenspraak. Zoals Kooijmans zelf aangeeft: bij opheffing van een wapenembargo wordt 

hulpverlening onmogelijk. En bij een opgelegde vrede kan er heel goed geen ruimte meer 

bestaan voor de veilige gebieden, waarnaar de VN nu nog zo verwoed streven. Wellicht kan 

Nederland internationaal aan invloed winnen door een duidelijke keuze te maken en zijn 

pleidooi daarop te concentreren. De vereende onmacht hebben Kamer en regering inmiddels 

voldoende verklaard’ (Meijer, Trouw, 30 juli 1993).   

 

Het Kamerdebat geeft aanleiding tot een (hoofd)redactioneel commentaar in Trouw en een 

nieuwsanalyse in de Volkskrant en in NRC Handelsblad. Trouw stelt vast dat de Tweede 

Kamer het vrijwel kamerbreed eens was met de ministers Kooijmans en Pronk: de VN-

militairen in Bosnië mogen zich omwille van de humanitaire hulpverlening en de eigen 

geloofwaardigheid niet straffeloos laten beschieten, de VN zouden meer troepen moeten 

inzetten en de EG laat het belegerde Sarajevo in de kou staan. De Kamer toonde verder ruim 

begrip voor Bosniërs die zich in Pronks’ woorden ‘verraden’ voelen en steunde Kooijmans 

in het standpunt dat de Geneefse onderhandelingen niet mogen uitmonden in een aan de 

Bosniërs opgelegd vredesakkoord.  

‘Tegelijkertijd zat er voor regering en parlement weinig anders op dan te constateren dat dit 

een- en andermaal beleden Nederlandse standpunt tot dusverre weinig effect heeft gehad. De 

volkerengemeenschap in het algemeen en Europa in het bijzonder zijn niet tot doeltreffend, 

laat staan gezamenlijk handelen in staat. Beschamend heeft minister Kooijmans al eens 

eerder gezegd, maar Nederland kan daar in zijn eentje niet veel aan doen. En zo maakte zich 

gisteren van de politici het katterige gevoel meester dat zij tot niet veel meer in staat waren 
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dan in alle vroomheid gezamenlijk hun onmacht te belijden. (...) Het was een sobere 

bijeenkomst en misschien was dat nog wel de grootste winst: zouden de Kamerleden 

onbekommerd op vakantie gebleven zijn, dan zou het ook niet goed zijn geweest ‘ (Vroom 

beleden onmacht, Trouw, 30 juli 1993).  

 

Wio Joustra maakt in de Volkskrant ook gewag van een ‘sober debat op een relatief hoog 

niveau’: de fracties ‘beheersten zich, geheel in tegenstelling tot de gegroeide traditie, in 

pogingen elkaar vliegen af te vangen.’ Toch blijft er twijfel hangen over het nut van dit 

debat. De volksvertegenwoordiging verwoordde de gevoelens van onmacht en frustratie die 

onder grote delen van de bevolking leven over de situatie in Bosnië, maar schrijft Joustra  

‘zelfs dan blijft de vraag zich opdringen waarom het Nederlandse parlement er maar niet in 

slaagt op een zodanige manier te debatteren dat de rest van Europa, laat staan de rest van de 

wereld, zich er ook maar iets van aantrekt. Kamerleden leven zich uit in welsprekende en 

soms dramatische vergelijkingen, en de achterban kijkt overwegend instemmend toe.’  

 

Onder het vijftal voorbeelden van dergelijke vergelijkingen ontbreken de VN-blauwhelmen 

die met de benen in de lucht op hun rug gaan liggen omdat zes gehavende Serven (De Kok, 

CDA) dan wel breiende vrouwen (minister Kooijmans) een hulpkonvooi tegenhouden, niet 

(Joustra, de Volkskrant, 30 juli 1993).  

 

Het zijn beelden die de lezer op een nogal pijnlijke manier confronteren met de onmacht van 

de internationale gemeenschap. Het zijn bovendien beelden die onvrede en frustratie over de 

onmacht uitdrukken. Het zijn tenslotte beelden waarin de onvrede en frustratie over de 

gebleken onmacht, in eerste instantie geadresseerd wordt aan de VN-blauwhelmen ter 

plekke, de politiek verantwoordelijken voor die onmacht – de VN, de EG, de internationale 

gemeenschap – blijven buiten beeld.    

 

‘Geweld moet nu eindelijk eens met geweld worden beantwoord, zo klonk het in een verder 

leeg Kamergebouw’,  

schrijft Willebrord Nieuwenhuis in zijn analyse van het debat in NRC Handelsblad op 30 

juli. De kop boven het artikel luidt Minister en Kamer bekennen onmacht over Bosnië en 

vertoont een treffende gelijkenis met de kop in Trouw die ochtend. Ook hier de vraag hoe de 

hulpgoederen op de plaats van bestemming kunnen aankomen ‘als zelfs breiende moedertjes 

in staat zijn de konvooien van de VN tegen te houden?’. En ook Nieuwenhuis maakt gewag 
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van ‘de bekentenissen van gezamenlijke onmacht van regering én parlement’. Nieuwenhuis 

noteert verder dat minister Ter Beek na het drie uur durende debat 

‘een forse kanttekening plaatste bij de oproep tot tegengeweld van de Kamer. Natuurlijk, 

‘ook zijn handen jeukten’, er stonden machtige militaire middelen, waaronder tachtig 

geallieerde vliegtuigen in Italië en op vliegdekschepen in de Middellandse Zee, klaar om de 

VN bij te staan. Maar als de internationale gemeenschap verdeeld bleef over de opdracht 

aan de militaire commandanten, dan konden de militairen vóór- noch achteruit’ 

(Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 30 juli 1993).  

 

9.10 Nederland, het Owen/Stoltenberg-plan en ‘het lijden van Sarajevo’ 

 

Op de dag van het spoeddebat in Den Haag, wordt er in Genève druk onderhandeld over 

nieuwe voorstellen van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg. Hun voorstellen voor een 

vredesakkoord en ‘het lijden van Sarajevo’ domineren de eerstvolgende weken de 

berichtgeving. De thema’s kunnen – zoals zal blijken – wel onderscheiden worden, maar niet 

of nauwelijks gescheiden.  

 

9.10.1 Het ‘lijden van Sarajevo’  

‘Het lijden van Sarajevo’ komt naar voren in talloze berichten over beschietingen van de 

weerloze stad en over de evacuatie van gewonden uit Sarajevo, onder andere met behulp van 

twee Nederlandse F-27’s. Vooral het overbrengen van het zwaargewonde meisje Irma naar 

een Londens ziekenhuis, leidt internationaal en nationaal tot veel (publicitaire) beroering. 

Aan het ziekbed van zijn dochter roept de vader voor de camera’s van een Britse tv-ploeg 

het Westen op het leven van zijn vijfjarige dochter te redden. Irma wordt kort daarna 

overgevlogen naar een Londens ziekenhuis voor de behandeling die in Sarajevo niet meer 

mogelijk is.. Verschillende Engelse media zien in de door de regering op gang gebrachte 

publiciteit rond de evacuatie van Irma een poging om de aandacht af te leiden van de onwil 

om militair in te grijpen.  

‘De zieken en gewonden in Sarajevo hebben reden om te huiveren, als het westerse beleid 

niet meer is dan een reactie op televisiebeelden’,  

zo citeert Trouw de (regeringsgezinde) Engelse krant The Times (In Sarajevo wachten nog 

heel veel ‘Irma’s’, Trouw, 11 augustus 1993). Ook in Nederlandse dagbladen geven alleen al 

sommige koppen aan dat hier niet alleen het leven van een zwaargewond meisje in het 
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geding is (zie box 9.2). 

 

Box 9.2 De publiciteit rond Irma: koppen in de onderzochte dagbladen  

datum Dagblad Kop  
120893 de Volkskrant Hulp aan Moslim-kind leidt tot luchtbrug voor 

gewonden 
120893 NRC Handelsblad Irma: de barometer van westerse gewetensnood 
120893 Trouw In Sarajevo wachten nog heel veel ‘Irma’s’ 
110893 De Telegraaf Bosnische Irma symbool machteloosheid Westen 

 

 

‘De geschiedenis heeft een gezicht nodig. Pas op menselijke maat gesneden wordt het 

nieuws over oorlog en vrede echt aangrijpend’,  

constateert NRC Handelsblad. De krant vraagt een aantal hulpverleners en politici om een 

reactie. Dat ‘het lijden van Sarajevo’ en de voortgaande onderhandelingen over het 

Owen/Stoltenberg-plan, laatste redmiddel om militaire interventie te voorkomen, wel te 

onderscheiden maar nauwelijks te scheiden zijn, maakt Tweede Kamerlid en woordvoerder 

buitenland De Kok (CDA) het meest expliciet duidelijk. Het hele beleid rond mensenrechten 

is op een fiasco uitgelopen, vindt hij: 

‘We hebben een vorm van Auschwitz laten bestaan, voor de voordeur hebben we mensen 

elkaar laten afslachten. We hebben geen hand uitgestoken. Nederland heeft wel 

vooruitgelopen, ik heb niet veel kritiek op onze eigen stellingname. Maar Engeland en 

Frankrijk en andere landen hebben op het punt van de mensenrechten gefaald. Als we 

militair hadden ingegrepen, hadden we deze ellende kunnen voorkomen.’ (Irma: de 

barometer van westerse gewetensnood, NRC Handelsblad, 12 augustus 1993).  

  

‘Irma’ leidt tot veel commotie en gewetensnood. Beide hebben – ongetwijfeld onbedoeld – 

een sterk selectief karakter. Een minstens even indringend verhaal over een bejaarde 

inwoonster van Sarajevo, nauwelijks twee weken eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad, 

lokt geen enkele zichtbare reactie uit. Ontleend aan het persbureau Reuter verschijnt het 

onder de kop Sarajevo is ’s werelds grootste lager’: 

‘Danica Bagarić heeft de gaskamers van Auschwitz overleefd, net als de macabere 

experimenten van de ‘engel des doods’ Josef Mengele. Nu, vijftig jaar na de Holocaust, zit 

ze in Sarajevo als een van de 380.000 gevangenen van een 16 maanden durende Servische 

belegering die haar stad heeft veranderd in ’s werelds grootste detentiekamp. ‘Er is geen 

weg naar buiten en er is geen weg naar binnen’, zegt Bagarić, 68 en half verlamd sinds een 
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beroerte zes jaar geleden. ‘Het is een lager. En Sarajevo is erger dan Auschwitz. Misschien 

komt het omdat ik oud en ziek ben. Wat ons toen, in de oorlog op de been hield was dat de 

Duitsers moesten worden verslagen. Dat gaf ons kracht’, zegt ze. ‘Dit keer zie ik geen 

uitweg.’ Er zijn legio verhalen van extreem lijden in Sarajevo, waar al tienduizend mensen 

om het leven zijn gekomen sinds de oorlog begon. Maar weinigen dragen de last die Bagerić 

moet dragen. Ze viel in april 1943 bij Sarajevo als zeventienjarige partizane in Tito’s 

strijdkrachten in handen van de Duitsers en bracht de volgende twee jaar door in vier 

verschillende concentratiekampen, waaronder veertien maanden in Auschwitz-Birkenau, 

waar ze zware dwangarbeid moest verrichten. ‘Toen ik er aankwam kreeg ik te horen dat de 

enige weg naar buiten door de schoorsteen liep. Ik heb mezelf voorgenomen het toch te 

overleven, uit dwarsheid. Ik denk dat iedereen die het overleefde, dat uit dwarsheid kon.’ Ze 

weigert over Mengele te praten, maar volgens vrienden is ze in handen gevallen van de 

‘engel des doods’ die gevangenen als menselijke proefkonijnen gebruikte voor 

weerzinwekkende experimenten.’ (Sarajevo is ’s wereld grootste lager, NRC Handelsblad, 

28 juli 1993).  

 

Het verschil in publieke reactie op ‘Irma’ respectievelijk ‘Danica’ is groot. De meest voor de 

hand liggende verklaring van dat verschil is dat in het verhaal van ‘Danica’ de geschiedenis 

geen gezicht krijgt: een beeld, een foto ontbreekt, de televisie zendt het interview niet uit. 

Hoe dat ook zij: op de krantenpagina’s staan discussiebijdragen over het Owen/Stoltenberg-

plan en/of militaire interventie afgedrukt pal naast de berichten over ‘het lijden van 

Sarajevo’. Dat maakt abstracte beschouwingen toch aanzienlijk minder vrijblijvend.  

 

9.10.2 Nederland, militaire interventie en het Owen/Stoltenberg-plan 

Het belangrijkste bezwaar tegen het gesneuvelde Vance/Owen-plan (acceptatie van de 

etnische zuiveringen) geldt nog veel sterker voor de voorstellen van Owen en Stoltenberg, 

schrijft Willebrord Nieuwenhuis in NRC Handelsblad: 

‘Het (plan van Owen en Stoltenberg) bestendigt niet alleen de etnische zuiveringen die tot 

nu toe hebben plaatsgevonden, het nodigt zelfs op veel grotere schaal dan in het 

Vance/Owen-plan de regeringen van de drie deelrepublieken uit leden van andere etnische 

groepen buiten de deur te zetten’ (Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 30 juli 1993; zie ook 

Michielsen, NRC Handelsblad, 19 augustus 1993). 

  

In Trouw vergelijkt Van den Doel, medewerker van Clingendael, het plan enkele dagen na 
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het openbaar worden van de voorstellen, met het monsterverbond dat Hitler en Stalin in 

1939 sloten ten aanzien van Polen. Een verbond dat Stalin er niet van weerhield in 1941 

Polen binnen te vallen. Terzijde: de vergelijking met het Hitler-Stalin pact in 1939 was een 

paar dagen eerder ook te vinden in een bijdrage van een andere Clingendael-medewerker 

(Siccama, de Volkskrant, 29 juli 1993). Van den Doel verwacht dat in Bosnië hetzelfde zal 

gebeuren als destijds met het Hitler-Stalin pact: zodra de buit (Bosnië) verdeeld is zal de 

strijd – in dit geval tussen Servië en Kroatië – weer opleven. Het plan van Owen en 

Stoltenberg biedt een ‘schijnoplossing’ en zal niet tot vrede leiden.  

‘Diegenen die vorig jaar voor militaire interventie pleiten (o.a. Van den Doel, zie hoofdstuk 

8) en toen werden uitgemaakt voor ‘borreltafel-strategen’ en ‘salon tactici’ krijgen steeds 

meer gelijk. Het Westen heeft geprobeerd met humanitaire hulp de eigen 

verantwoordelijkheid af te kopen. Het huidige plan van Owen en Stoltenberg is een 

uitvloeisel van de ‘containment’ strategie, een benadering die in eerste instantie gericht is op 

geografische indamming van een conflict. (...) De VN en de EG staan met de rug tegen de 

muur. Wil men de val van Sarajevo vermijden, dan lijkt actieve steun aan de Moslims en 

gebruik van geweld tegen de Bosnische Serviërs onvermijdelijk. Dit betekent echter een 

bijstelling van de huidige politiek, waarop men niet is voorbereid. In de komende weken zal 

duidelijk worden of men de politiek van slachtofferhulp en stervensbegeleiding ten aanzien 

van de Moslims handhaaft, of dat men een andere koers gaat varen’ (Van den Doel, Trouw, 

5 augustus 1993). 

 

In de constante stroom nieuwsanalyses en achtergrondartikelen is het falen van de 

internationale gemeenschap het meest besproken thema, de Nederlandse positie komt af en 

toe ter sprake. NRC Handelsblad publiceert woensdag 4 augustus een open brief van 

Kamerleden aan alle collega-parlementariërs in de EG. De brief, een initiatief van Groen 

Links en op moment van publicatie onderschreven door alle grote fracties in de Tweede 

Kamer, roept de collega’s op hun regeringen te overtuigen van de noodzaak van een zestal 

maatregelen die al zijn vastgelegd in VN-resoluties. Het gaat daarbij onder meer om de 

daadwerkelijke bescherming van alle veiligheidszones en ontzetting van de Bosnische 

enclaves, het uitschakelen van Servische artilleriestellingen rond Sarajevo en uitbreiding van 

de humanitaire hulp.  

Het zijn, zoals gezegd, stuk voor stuk maatregelen die opgenomen zijn in VN-resoluties, 

waar lidstaten van de EG zich nooit openlijk tegen gekeerd hebben. Integendeel zelfs. De 

oproep van de parlementariërs aan hun collega’s om de diverse regeringen te ‘overtuigen van 
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de noodzaak van die maatregelen’ is tegen die achtergrond vooral een uiting van 

machteloosheid (Kamerleden roepen op tot eenheid over Bosnië, NRC Handelsblad, 4 

augustus 1993).  

 

Snijders, hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, betoogt dat de macht 

van media beperkt is: ondanks krachtige hoofdartikelen, klemmende columns en 

achtergrondartikelen waarin de verontwaardiging over de gebeurtenissen in Bosnië luid 

doorklonk en klinkt, en ondanks de steun van de publieke opinie, zijn we even ver als ruim 

een jaar geleden. De oproepen van toen om nu snel in te grijpen in Bosnië kunnen 

‘zo weer opnieuw geplaatst worden zonder dat de lezer zou bemerken dat ze een jaar 

geleden geschreven zijn.’  

 

Snijders stelt dat de druk, ook in en van Nederlandse media om Sarajevo te redden, de 

laatste weken weer toeneemt. Hij herinnert aan de situatie van augustus 1992, toen de 

massale vluchtelingenstroom en vooral de beelden uit concentratiekamp Omarska de 

aanleiding waren tot sterk oplopende druk op politici om in te grijpen. De afloop is bekend: 

de publiciteitsgolf van augustus 1992 is stuk geslagen op de machteloosheid van de 

internationale gemeenschap. Snijders concludeert dat ‘Sarajevo’ de beperkte macht van 

media laat zien: er is een bijna roerende eensgezindheid niet alleen in Nederlandse maar ook 

in West-Europese media dat ‘Sarajevo’ met militaire middelen bevrijd moet worden en toch 

gebeurt er niets: 

‘Ooit hebben de media beslissende invloed gehad op de val van een president (Nixon) en – 

recentelijk – op die van een staatssecretaris (in ’t Veld). Maar met spijt moet worden 

vastgesteld dat het ze niet lukt om driehonderdduizend Moslimse Bosniërs te redden van 

vernedering, deportatie of dood en West-Europa te behoeden voor een onverbiddelijk 

schuldgevoel’ (Snijders, NRC Handelsblad, 11 augustus 1993).  

  

Columnist Hofland pleit voor het vertrek van bemiddelaar Lord Owen. Een jaar na de 

schokkende beelden uit kamp Omarska, beelden ‘die regelrecht deden denken aan foto’s na 

de bevrijding van de concentratiekampen in 1945’, is het einde van de gruwelijkheden en 

gevechten in Bosnië nog geen stap dichterbij gekomen. Het lukt Karadzić telkens weer zijn 

positie te behouden of te verbeteren, hij is beter dan Saddam Hussein, aldus Hofland.  

‘De kern van het vraagstuk voor het Westen was en is nog steeds zijn geloofwaardigheid. De 

oorzaak daarvan, de kern van de kern, is dat aan deze, de Europees-Amerikaanse kant bij 
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alle onderhandelingen ervan wordt uitgegaan dat aan de andere kant een residu van 

redelijkheid is gebleven, een aanspreekbaarheid met de argumenten die wij hier bezigen. Dat 

is een noodlottige fout. De redelijkheid van het Westen wordt aan de andere kant gebruikt 

als een wapen tegen het Westen. Door van tijd tot tijd onze redelijkheid te acteren, (,,.) 

slaagt men er daar in telkens weer datgene te doen wat de eigen wet voorschrijft, dat wil 

zeggen de wet van de struikroverij.  

Van onze redelijkheid die gefaald heeft is Lord Owen de eerste hoofdrolspeler. Hij heeft, 

binnen de voorschriften van deze redelijkheid alles geprobeerd wat levens kon sparen en 

steden kon redden. De agressors hebben daarvan gebruik gemaakt door mensen te 

vermoorden en steden te verwoesten. Daarom, zonder de westelijke collectieve 

verantwoordelijkheid te ontkennen, moeten we tot het besluit komen dat Lord Owen het 

symbool is van een mislukte politiek. (...) Die erkenning op zichzelf moet een politieke daad 

van de eerste orde zijn, het ondubbelzinnige signaal aan het adres van de agressors dat hun 

spel met onze redelijkheid is afgelopen. Daarom moet Lord Owen zijn functie neerleggen 

(...)’ (Hofland, NRC Handelsblad, 11 augustus 1993).  

  

In de Volkskrant komt Rozemond, medewerker van Clingendael, nog een keer terug op het 

spoeddebat in de Tweede Kamer. De buitenlandspecialisten, zo schrijft hij,  

‘grepen de gelegenheid aan om uit te roepen dat de wereld, en in het bijzonder Europa, zich 

moest schamen, maar dat het gelukkig niet aan Nederland lag. Ook toonde men zich 

verlegen met de vraag hoe dit alles te zijner tijd aan de kleinkinderen uit te leggen. Dat 

laatste is inderdaad een groot probleem.’  

 

Vervolgens stelt Rozemond dat ten onrechte overal en altijd gemeld wordt dat Lord Owen   

bemiddelaar is namens de EG. De EG als instituut houdt zich helemaal niet met buitenlandse 

politiek bezig, die wordt namens de twaalf lidstaten behartigd in een afzonderlijk wat 

genoemd wordt intergouvernementeel kader. Owen bemiddelt derhalve namens twaalf 

regeringen, waaronder die van Nederland. Het is daarom op z’n minst opvallend dat minister 

Kooijmans tijdens het debat verklaarde  

‘dat hij niet precies kon volgen wat er allemaal in Genève gebeurde, maar dat hij straks met 

zijn collega’s van de Twaalf het eindresultaat zou toetsen aan de eerder aangegeven 

uitgangspunten. (...) Nadere vragen van de kleinkinderen zullen daarom wellicht als volgt 

luiden. Indien Owen een gedetailleerd mandaat kreeg van de Twaalf voor zijn bedrijvigheid 

met landkaarten van Bosnië, hoe kon minister Kooijmans dan verklaren dat hij de 

diplomatieke ontwikkelingen niet precies vermocht bij te houden? En waarom informeerde 
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de Kamer hier niet naar? 

Indien hij echter niet strak door de Twaalf werd geïnstrueerd, handelde hij dan geheel op 

eigen houtje of hield hij dagelijks voeling met slechts enkele hoofdsteden, bijvoorbeeld 

Londen en Parijs? En wat bleef dan nog over van de unanieme besluitvorming in het kader 

van de Europese Politieke Samenwerking? Voor een antwoord hierop zullen de kamerleden 

te rade moeten gaan bij zichzelf of bij de bewindsman.’  

 

Rozemond brieft de staf over de kritiek die de laatste dagen in media wordt geuit op de rol  

van Lord Owen in de vredesbesprekingen. Die kritiek is aan het verkeerde adres gericht,  

‘... de politieke verantwoordelijkheid ligt bij zijn opdrachtgevers, die hem hetzij te veel 

ruimte laten voor spontane concessies hetzij verkeerde instructies in die richting meegeven. 

Die opdrachtgevers zijn onder andere in Den Haag te zoeken’ (Rozemond, de Volkskrant, 14 

augustus 1993).  

 

In de commentaren en beschouwingen naar aanleiding van het bezoek dat Owen en 

Stoltenberg eind augustus aan Den Haag brengen, komt de kritiek op Lord Owen uitgebreid 

aan de orde. Een van de discussianten, columnist Hofland, signaleert dan ‘schoolvorming’ 

rond Lord Owen (zie paragraaf 9.10.3).  

 

In NRC Handelsblad stelt een militair deskundige, generaal-majoor Schaberg van de 

Koninklijke Landmacht, de vraag hoe het komt dat de internationale gemeenschap 

schijnvertoning op schijnvertoning heeft laten volgen (instellen van vliegverbod dat niet 

afgedwongen wordt, veilige gebieden uitroepen zonder dat troepen beschikbaar zijn om die 

gebieden te beschermen, luchtacties aankondigen en niet uitvoeren enz). Men weet dat al die 

acties tot niets leiden, maar – zo concludeert Schaberg – men nam dergelijke loze besluiten 

om de publieke opinie te bevredigen: 

‘Niet alleen internationale onmacht, ook Nederlandse. Nederland heeft regelmatig getracht 

een voortrekkersrol te spelen bij de oplossing van dit conflict. Behalve verbale inbreng, 

waar niet zo bijster naar werd geluisterd, hadden we echter weinig te bieden, hetgeen onze 

geloofwaardigheid ondermijnde. Als er al internationale overeenstemming voor een 

realistisch politiek doel voor een militaire interventie te bereiken zou zijn geweest, waren 

daarvoor in de eerste plaats militaire middelen nodig. Geen licht bewapende eenheden met 

toezichthoudende taak, geen logistieke eenheden maar primair gepantserde 

gevechtseenheden zoals thans door Engeland en Frankrijk ingebracht. Nederland heeft ze 
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niet kunnen leveren. (...) Wat internationaal geldt, geldt ook voor Nederland. Wat minder 

voorop lopen, wat minder tamtam, zoals nu weer met de F-16’s. Erkennen dat er weinig te 

bieden en te verwachten is. Voor zelfoverschatting, zoals ook in het laatste debat weer 

doorklonk, is geen plaats’ (Schaberg, NRC Handelsblad, 14 augustus 1993).  

 

Hofland wijdt zijn column opnieuw aan Bosnië. Hij schrijft de terugtrekkende bewegingen 

van de Bosnische Serven op de bergen rond Sarajevo toe aan de geloofwaardige militaire 

dreiging die het Westen (eindelijk) wist op te brengen en verbindt er de conclusie aan dat het 

Westen die geloofwaardige militaire dreiging eerder had moeten ontwikkelen, al was het 

maar omwille van de samenhang binnen het westelijke bondgenootschap. Zijn conclusie 

luidt dat  

‘niet alleen de ‘humanitaire’ belangen zoals die in de filosofie van het avondland menigmaal 

zijn geformuleerd, het loodje leggen in de Joegoslavische burgeroorlog; de nationale 

belangen komen er niet beter van af’ (Hofland, NRC Handelsblad, 18 augustus 1993).  

 

De balans van het interventie-debat tot nu toe opmakend, schrijft G.B.J. Hiltermann: 

‘In Amerika staan de weekhartige columnist Anthony Lewis (links) en de stokebrand 

William Safire (rechts) eensgezind briesend op de achterste benen. Emotioneel Nederland 

(hoe komen we toch aan die onverdiende reputatie ‘nuchter’?) diep verontrust. De 

sentimentele Mient Jan’s, die honderdduizenden naar het Museumplein lokten om te 

protesteren tegen plaatsing van raketten om Leonid Brezjnev te beletten West-Europa te 

chanteren en die zo veel tot zijn val bijdroegen, gingen door de wind. Nu klagen zij – wat 

een gotspe – dat in Bosnië niet van leer wordt getrokken. Helaas is het geraden ontladingen 

op wereldniveau realistisch te bekijken. Het is de ‘verdammte Pflicht’ van commentatoren 

bewogen burgers te bewegen van een onbewogen analyse kennis te nemen. En het risico te 

slikken voor harteloos te worden uitgescholden.’  

 

Hiltermann hekelt de veel gemaakte vergelijking met München 1938. Die vergelijking gaat 

mank, stelt hij: in 1938 was het Westen militair niet in staat Hitler te weerhouden om zich 

meester te maken van Bohemen. Anno 1993 heeft het Westen helemaal niet te maken met 

een wereldveroveraar, maar met een binnenlandse explosie waarbij een deugdelijke 

rechtsgrond voor ingrijpen door de internationale gemeenschap vooralsnog ontbreekt. ‘De 

barbaarse stammenstrijd’ zoals Hiltermann de burgeroorlog aanduidt, levert geen gevaar op 

voor de vrede. En de moderne criteria die inbreuk op de nationale soevereiniteit zouden 
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kunnen rechtvaardigen, zijn uiterst vaag. ‘Zo denken Chinezen en Maleiers, Hindoes en 

Moslims, Romeinse en Byzantijnse christenen, geheel verschillend over, bijvoorbeeld, 

mensenrechten’, aldus Hiltermann. Zijn conclusie:  

‘Machteloos dus, maar niet uit lafheid, onverschilligheid of eigenbelang.’ (Hiltermann, 21 

augustus 1993).   

 

9.10.3 Kritiek op Owen/Stoltenberg-plan, bemiddelaars bezoeken Den Haag  

Eind augustus brengen de bemiddelaars Owen en Stoltenberg een bezoek aan Den Haag om 

te peilen hoe ver de kritiek van Kooijmans op het ontwerp-vredesakkoord gaat. Vooral NRC 

Handelsblad besteedt veel aandacht aan de achtergronden van dit bezoek: in acht artikelen 

worden achtergronden toegelicht en geduid en de activiteiten en voorstellen van Owen van 

een doorgaans negatief oordeel voorzien (zie box 9.2). De andere kranten beperken zich tot 

louter verslaggeving (De Telegraaf) of tot verslaggeving en een enkel achtergrondartikel (de 

Volkskrant, Trouw). In de achtergrondartikelen, allemaal geschreven door eigen redacteuren, 

staan twee thema’s centraal. In de eerste plaats (de kritiek van Kooijmans op) het 

Owen/Stoltenberg-plan en in de tweede plaats de manier waarop Lord Owen opereert (geen 

woord over de tweede bemiddelaar, Thorvald Stoltenberg). Een klein maar voor diplomaten 

opmerkelijk verschil is dat volgens Nysingh (de Volkskrant) en Heldring (NRC Handelsblad) 

minister Kooijmans de beide bemiddelaars heeft uitgenodigd voor een bezoek aan Den 

Haag, terwijl in de overige berichten, analyses en beschouwingen uitgegaan wordt van de 

omgekeerde volgorde: de bemiddelaars hebben, onmiddellijk na het openbaar worden van de 

bij minister Kooijmans levende bezwaren tegen hun plan, doen vragen of ze op zeer korte 

termijn een bezoek aan Den Haag konden brengen.  

 

Box 9.3 Achtergrondartikelen met directe verwijzing naar bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag  

datum vorm dagblad auteur Kop  
24089
3 

Achtergrondartik
el 

NRC Handelsblad Meines Zwijgen over Bosnië verbroken 

25089
3 

Achtergrondartik
el 

De Volkskrant Nysingh Optreden Owen wekt ergernis EG-landen 

25089
3 

Nieuwsanalyse NRC Handelsblad Michielsen De jacht op ‘Lord Fraud’ maskeert het 
schuldgevoel 

25089
5 

Column NRC Handelsblad Hofland Perspectief voor Lord Owen 

26089
3  

Achtergrondartik
el 

NRC Handelsblad Meines Kritiek Den Haag op plan Owen raakt 
gevoelige snaar 

28089
3 

Interview  NRC Handelsblad Michielsen Owen speelde Serven in Bosnië in de kaart 
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28089
3 

Achtergrondartik
el 

NRC Handelsblad Meines Britse invloed bepaalde EG-strategie voor 
Bosnië 

28089
3 

Achtergrondartik
el 

Trouw Koelé Ook vrede in Bosnië probleem voor Westen 

01099
3 

Column NRC Handelsblad Hofland De onderwereld wint 

03099
3 

Column NRC Handelsblad Heldring Een goed woord voor Lord Owen 

 

Aan de vooravond van het bezoek van Owen en Stoltenberg, betoogt Rob Meines in NRC 

Handelsblad dat – nu Duitsland voorzichtig kritisch reageert op de activiteiten en 

voorstellen van Lord Owen (en Stoltenberg) – Kooijmans besloten heeft het pad van de stille 

diplomatie te verlaten. Achter de schermen heeft hij zijn kritiek op de voorstellen van Owen 

en Stoltenberg al eerder geventileerd, maar binnen de EG-raad stond hij tot nu toe alleen. 

Reden genoeg om de kritiek binnenskamers te houden. Meines vat Kooijmans’ kritiek op het 

Owen/Stoltenberg-plan in vier punten samen: 

• het is in strijd met de afspraken van de Joegoslavië-conferentie in Londen van augustus 1992 (het 

plan accepteert de etnische zuiveringen als een gegeven);  

• de levensvatbaarheid is nihil, de voorgestelde Unie van Republieken van Bosnië-Herzegovina 

krijgt hoegenaamd geen bevoegdheden (geen eigen munt en centrale bank, geen belastingheffing, 

geen eigen politie, geen eigen leger); 

• de praktische uitvoerbaarheid is zeer gering; uitvoering van het akkoord vergt een troepenmacht 

van 40.000 man, transport en bevoorrading via grondgebied van Kroatië en Servië zal grote 

problemen geven; 

• het aan de Moslims toegewezen deel (30 procent van het huidige grondgebied van Bosnië-

Herzegovina is te klein om bestuur en economie levensvatbaar te doen zijn, het Moslim-deel van 

de Unie wordt vrijwel zeker afhankelijk en daarmee onderhorig aan Kroatië en Servië. 

 

Zich beroepend op ‘diplomatieke kringen in Den Haag’, meldt Meines verder dat Nederland 

ondanks grote bezwaren tegen de voorstellen van Owen en Stoltenberg binnen de EG in feite 

ook geen veto over het plan kan uitspreken: 

‘Zo’n veto zou de huidige regeling weliswaar tegenhouden, maar zou het oorlogsgeweld 

verlengen. Daarvoor verantwoordelijk te worden gesteld, zou Den Haag in een 

buitengewoon lastig parket brengen. De kritiek op de ontwerpvredesregeling wordt door 

Kooijmans’ woordvoerder op dit moment dan ook nog gepresenteerd als ‘vragen’ en 

‘opmerkingen’ over ‘onduidelijkheden’, terwijl de bestaande kritiek op de eigengereidheid 

van Owen niet wordt bevestigd of ontkend’ (Meines, NRC Handelsblad, 24 augustus 1993). 
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Terzijde: enkele dagen na het bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag, schetst 

Meines het dilemma waar Kooijmans voor staat nog scherper. In zijn gesprek met 

Kooijmans, zo meldt Meines, zei Owens over de ontwerp-vredesregeling ‘This is the best 

Bosnians can get’.  

‘Eigenlijk had Kooijmans willen zeggen: het is niet goed genoeg, de Bosniërs krijgen een 

volledig onrechtvaardige vrede opgedrongen met een nauwelijks economisch levensvatbaar 

stukje land, ze zouden er goed aan doen het plan niet te accepteren. Maar de ironie van het 

internationale politieke machtsbedrijf wil dat de Nederlandse minister dat niet eens hardop 

kan uitspreken, want dan krijgt hij straks ook nog de schuld als het akkoord niet wordt 

aanvaard en oorlog, martelingen en etnische zuiveringen doorgaan’ (Meines, NRC 

Handelsblad, 28 augustus 1993).  

 

Ewoud Nysing legt in een voorbeschouwing op het bezoek van Owen en Stoltenberg in de 

Volkskrant de nadruk op het eigenzinnig optreden van Owen. Vooral het feit dat Owen 

zonder overleg met de EG-ministers van Buitenlandse Zaken het voorstel heeft gelanceerd 

om, als onderdeel van een alomvattend vredesakkoord, Mostar onder EG-bestuur te plaatsen, 

krijgt veel aandacht. Verder schrijft hij dat ‘Den Haag Duitsland aan zijn zijde vindt’ en dat 

minister Kooijmans ‘problemen heeft met de manier waarop de door Moslims gedomineerde 

Bosnische regering een oplossing dreigt te worden opgedrongen.’ Het VVD-kamerlid 

Weisglass kwalificeert het Mostar-voorstel als ‘waanzinnig’, in Nysinghs weergave omdat 

Owen op deze manier ook met zijn eigen opdrachtgever, de EG, onderhandelt. Inhoudelijke 

bezwaren tegen het Owen/Stoltenberg-plan komen ter sprake in een passage die wordt 

toegeschreven aan het VVD-kamerlid: 

‘Weisglas vraagt zich af hoe Owen met allerlei plannen kan komen die in strijd zijn met wat 

eerder is afgesproken. Vorig jaar is tijdens de Joegoslavië-conferentie in Londen onder meer 

afgesproken dat opdeling van Bosnië-Herzegovina langs etnische lijnen onbespreekbaar is, 

terwijl dit nu de basis is van het compromis-voorstel. ‘Owen zit Bosnië zonder ruggespraak 

op te delen’, aldus Weisglas’ (Nysingh, de Volkskrant, 25 augustus 1993).    

   

‘Internationaal gezien heeft Kooijmans, getuige de grote belangstelling van buitenlandse 

media, een gevoelige snaar geraakt met zijn kritiek’  

concludeert Meines twee dagen later in een terugblik op het bezoek van Owen en 

Stoltenberg aan Den Haag. De vragen van de buitenlandse pers legden ook meteen 
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Kooijmans’ dilemma bloot: ‘zette Nederland met zijn kritiek de regeling niet op losse 

schroeven en maakte het zich daarmee niet verantwoordelijk voor voortzetting van oorlog en 

martelingen?’  

Impliciet speelde Lord Owen dezelfde kaart, aldus Meines, met zijn stelling dat de  

‘internationale gemeenschap nu de keuze heeft ‘tussen een vredesregeling die bepaald niet 

ideaal is en een situatie waarin de oorlog, de martelingen en de etnische zuiveringen 

doorgaan’. Anders gezegd: wie de regeling ondermijnt, ook al is deze lang niet ideaal, 

verlengt de oorlog. De vanuit Den Haag geuite kritiek gleed dan ook zichtbaar af van de 

schouders van de onbewogen Owen.’   

 

Meines betrekt nog twee andere reacties in zijn beschouwing. De Bosnische ambassadeur bij 

de Verenigde Naties, Sacirbey – in Den Haag om voor het Internationale Hof van Justitie een 

klacht van volkerenmoord door klein Joegoslavië toe te lichten – bedankte Nederland en 

Kooijmans voor de camera’s van het Journaal voor de ‘goede morele opstelling’ die zou 

bijdragen aan ‘een rechtvaardiger en ook duurzamer vrede dan de huidige regeling’. De 

Duitse minister van Buitenlandse Zaken Kinkel – volgens Meines (NRC Handelsblad, 26 

augustus 1993) had Kooijmans op hem toch enige hoop gevestigd en volgens Nysingh (de 

Volkskrant, 25 augustus 1993) vond Kooijmans hem aan zijn zijde – schaart zich na zijn 

gesprek met Owen en Stoltenberg, geheel achter de onderhandelaars. Het belangrijkste is dat 

de oorlog voor de winter afgelopen is, nog een winter, dat gaat niet. Als Bosnië ja zegt en de 

andere partijen eveneens, dan zal Duitsland dat met vreugde aanvaarden, verklaart hij op de 

persconferentie na afloop van het bezoek. Waarmee, zo besluit Meines,  

‘het kleine Nederland nog sterker de kans loopt tegen het verwijt aan te lopen de eenheid te 

doorbreken met betrekking tot een regeling, die verre van ideaal is, maar die in de ogen van 

de andere EG-hoofdsteden de gewelddadigheden kan doen stoppen.’ (Meines, NRC 

Handelsblad, 26 augustus 1993).  

 

Peter Michielsen refereert in een nieuwsanalyse aan artikelen die de laatste weken met name 

in Amerikaanse media met enige regelmaat verschijnen over Lord Owen en zijn optreden als 

EG-bemiddelaar. Owen wordt daarin neergezet als een eigengereid, arrogant en iedereen 

tegen de schenen schoppend aristocraat, die met zijn verwerpelijke plan voor de opdeling 

van Bosnië langs etnische lijnen de geschiedenis zal ingaan als de ‘Chamberlain’ van de 

jaren negentig. Dergelijke kritiek op het optreden van Lord Owen is in de ogen van Peter 

Michielsen volkomen misplaatst: het is niet veel meer dan ‘het zoeken naar een kop van Jut 
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en het machteloos afreageren van schuldgevoelens over het falen van de internationale 

gemeenschap.’ Michielsen vindt dat het falende Bosnië-beleid Owen niet aangewreven kan 

worden:  

‘Owen mag misschien een slechte communicator met zijn opdrachtgevers zijn, hij heeft zich 

in zijn taak wel van zijn huidige critici onderscheiden door in dat proces uit te gaan van de 

concrete mogelijkheden en niet van morele imperatieven of een slecht geweten. Dat de 

feiten voldongen waren en de realiteit onaangenaam, was niet Owens schuld, maar die van 

de strijdende partijen en de internationale gemeenschap’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 25 

augustus 1993; zie ook Woollacott, redacteur van The Guardian, die het in de Volkskrant 

van 14 augustus 1993 onder kop De onverdiende verguizing van David Owen eveneens 

opneemt voor de geplaagde EG-bemiddelaar).  

 

Hofland komt diezelfde dag in NRC Handelsblad tot een aanzienlijk minder welwillend 

oordeel over Lord Owen dan redacteur Michielsen. Het perspectief voor Owen, de kop van 

zijn column, blijkt eruit te bestaan dat Lord Owen maar beter kan uitkijken naar een andere 

functie in de internationale diplomatieke wereld. Zijn optreden heeft immers niet tot enig 

positief te waarderen resultaat geleid: 

‘Vandaag is Lord Owen in Den Haag waar hij zal horen wat minister Kooijmans denkt. 

Laten we hopen dat Kooijmans niet al te voorzichtig zal zijn als hij de bemiddelaar van de 

EG aan het verstand probeert te brengen dat het niet goed gaat in Joegoslavië; dat het nog 

nooit goed is gegaan als Lord Owen daar bemiddelde en dat het ook niet goed zal gaan als 

hij blijft bemiddelen. (...) Anderhalf jaar bemiddelen volgens de methode-Owen heeft 

letterlijk en aantoonbaar tot niets anders geleid dan het tegendeel van het beoogde resultaat.’ 

(Hofland, NRC Handelsblad, 25 augustus 1993).  

 

Een week later – in de media duiken de eerste berichten over een dreigende mislukking van 

het Owen/Stoltenberg-plan op – wijdt Hofland zijn column opnieuw aan de situatie rond 

Bosnië. In anderhalf jaar ‘bemiddelen’ is er welgeteld een succesje geboekt, schrijft hij, en 

dat was toen het Westen serieus dreigde met geweld: de Serven ontruimden prompt twee 

strategische bergen bij Sarajevo. Hofland laat er geen twijfel over bestaan wie als eerste 

verantwoordelijk is voor het steeds weer mislukken en vastlopen van de vredesbesprekingen:   

‘Er is een school, waartoe de schrijver dezes zich al geruime tijd rekent, die geneigd is Lord 

Owen in hoge mate verantwoordelijk te houden voor de diplomatieke, elastische terugtocht 

van het Westen. Het verweer van de bemiddelaar is dat hij zijn eigen beperkingen heeft: dat 
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hij handelt met het mandaat dat de EG hem heeft gegeven.’  

 

Hofland verwerpt dat verweer en is van oordeel dat Lord Owen, door te streven naar ‘het 

beste van alle haalbaarheden’, zo ver op het terrein van de agressor is geraakt, dat ‘het beste’ 

uitsluitend nog in diens voordeel is:  

‘Hij (Lord Owen) is, zoals het verloop van de oorlog bewijst, feitelijk, de collaborateur 

geworden van de begaafde boef Karadzić.’ (Hofland, 1 september 1993).  

 

In Trouw noemt Theo Koelé de kritiek op Lord Owen niet gerechtvaardigd. De EG-ministers 

van Buitenlandse Zaken hebben hem eind juni in Kopenhagen op pad gestuurd met de 

rijkelijk vage opdracht de Moslims in Genève te ‘assisteren’: 

‘Owen spoorde de Moslims aan een vredesakkoord te ondertekenen, hoe vernederend dat 

ook voor hen zou zijn. Want de inwoners van Sarajevo zouden nòg een winter van 

beschietingen en ontberingen niet overleven. Owens bijdrage kwam hem in de VS op de 

keiharde beschuldiging van ‘verraad’ te staan. Maar in feite zijn het de EG-landen die hun 

eigen beginselen verraden hebben, doordat ze hun woorden geen kracht bijzetten. De EG 

kwam zelfs de belofte niet na troepen te leveren voor de bescherming van zogeheten ‘veilige 

gebieden’ voor Moslims.’  

 

De daaropvolgende beschrijving van de gang van zaken bij overleg tussen Lord Owen en 

zijn opdrachtgevers, onderstreept nog eens dat en waarom de kritiek op Owens’ optreden in 

Koeles ogen niet terecht is: 

‘Een Brusselse diplomaat, zelf bepaald geen fan van Owen, deed eens uit de doeken hoe het 

overleg tussen de vredesonderhandelaar en zijn opdrachtgevers, de EG-ministers van 

Buitenlandse Zaken, verliep. Owen bracht verslag uit van zijn contacten met de strijdende 

partijen, een paar ministers vroegen zich bezorgd af of het wel de goede kant opging met het 

vredesoverleg, Owen vroeg op zijn beurt of de heren dan iets beters wisten – en daarna werd 

het stil.’  

 

Owen heeft nu de EG-ministers van Buitenlandse Zaken volkomen verrast met zijn voorstel 

om Mostar onder EG-bestuur te plaatsen. Een idee dat Owen volgens de Britse krant The 

Independent 

‘ingefluisterd is door de Kroatische president Tudjman, die hoopt op een Duitse gouverneur 

voor Mostar. (...) Tudjman zou, via de EG, liever het bevriende Duitsland in huis halen, dan, 
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via de VN, Engeland of Frankrijk.’ (Koelé, Trouw, 28 augustus 1993). 

 

In NRC Handelsblad komt zaterdag 28 augustus Hans van den Broek, EG-commissaris voor 

buitenlandse betrekkingen, uitgebreid aan het woord. Van den Broek laat zijn licht schijnen 

over de rol van Lord Owen en over (de Nederlandse kritiek op) het Owen/Stoltenberg-plan. 

Over de rol van Lord Owen laat hij zich zeer kritisch uit. Hij verwijt Lord Owen dat die met 

zijn openlijk uitgesproken twijfels aan de bereidheid van de Twaalf om het geweldsmiddel te 

gebruiken, indirect de Serven gesteund heeft. Van den Broek zegt onder (veel) meer: 

‘ ‘Lord David Owen, die namens de Europese Gemeenschap bemiddelt in de Joegoslavische 

crisis, heeft met zijn ‘diskwalificerende uitlatingen over militair ingrijpen’ de Servische 

agressors in Bosnië in de kaart gespeeld. Hij heeft in vraaggesprekken en openbare 

verklaringen laten merken te twijfelen aan de eensgezindheid van de Twaalf over het verder 

gaan met geweldsopties’ aldus Van den Broek. De vredesonderhandelingen in Genève zijn 

hierdoor volgens hem in het teken van een ‘pacifistisch bijgeloof’ komen te staan. Het was 

een ‘capitulatiestrategie’ die geweld ‘legitimeert’. Degenen ‘die opteren voor het recht van 

de sterkste, met name de Serviërs, zijn ervan uitgegaan dat ze geen concessies hoefden te 

doen tenzij die worden afgedwongen’.’  

 

Ook het Owen/Stoltenberg-plan komt uitvoerig aan de orde. Citaten van Van den Broek en 

eigen bewoordingen van Michielsen wisselen elkaar in dit gedeelte van het interview 

voortdurend af. Van den Broek spreekt zich over de ontwerp-vredesregeling van Owen en 

Stoltenberg veel minder duidelijk uit dan over de rol van Lord Owen. De snelle afwisseling 

van eigen bewoordingen en citaten gevoegd bij het diplomatieke taalgebruik van Van den 

Broek, maken het soms bijna onmogelijk onderscheid te maken tussen eigen opvattingen van 

Van den Broek en hem toegeschreven opvattingen. Ter illustratie het volgende citaat uit het 

artikel (in de passages tussen ‘ ‘ wordt Van den Broek letterlijk geciteerd): 

‘Het resultaat is voorlopig een vredesplan waarvoor de Europese Commissie niet erg warm 

loopt. ‘Onze grootste zorg is het verschil tussen de door de Twaalf geformuleerde 

beginselen van een oplossing en datgene wat uit de onderhandelingen tevoorschijn komt. De 

twijfel daarover is nog aanwezig. Er zal verder over moeten worden gesproken, op de punten 

waarover we in onzekerheid verkeren’. Van den Broek zou dan ook niet verbaasd zijn als de 

Moslims dit weekeinde het plan verwerpen. ‘Ik denk dat een onvoorwaardelijk akkoord met 

het plan nauwelijks te verwachten is’’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 28 augustus 1993).  
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In deze passage heeft Van den Broek ‘zorgen’ over het Owen/Stoltenberg-plan, maar hoe 

ernstig die zorgen zijn en op welke punten uit het plan ze betrekking hebben wordt niet 

duidelijk. En strikt genomen zegt Van den Broek niet dat hij verwacht dat de Moslims het 

plan van Owen en Stoltenberg zullen verwerpen. Maar de zin voorafgaande aan het citaat 

van Van den Broek wijst wel erg sterk in die richting, ook al is niet glashelder of daarin 

sprake is van een parafrase dan wel een interpretatie van Van den Broeks opvattingen. Op 

dezelfde impliciete wijze plaatst Van den Broek kritische kanttekeningen bij de manier 

waarop de EG onderhandelt met de betrokken partijen:  

‘elke voorgestelde regeling is slechter dan de voorgaande, we raken steeds verder af van het 

beginsel van een duurzame vrede, als de onderhandelingsstrategie niet verandert is het heel 

moeilijk een duurzame vrede te krijgen die in overeenstemming is met onze principes’.  

 

Verder komt – eveneens impliciet – uit het interview naar voren dat Van den Broek twijfelt 

of de ontwerp-vredesregeling wel in overeenstemming is met de afspraken zoals gemaakt in 

Londen en of de garanties voor een levensvatbaar Bosnië-Herzegovina wel voldoende sterk 

zijn. Wat de uitvoerbaarheid van de vredesregeling betreft is hij minder impliciet, ‘de 

implementatie van het plan zal nog halsbrekende toeren vergen’. Het zijn – zie Meines, NRC 

Handelsblad, 24 augustus – precies de punten waarop minister Kooijmans het 

Owen/Stoltenberg-plan kritiseerde.   

Het interview lezend zou Lord Owen Van den Broek overigens kunnen verwijten dat  

‘hij met zijn openlijk uitgesproken twijfels over de ontwerp-vredesregeling indirect de  

Moslims steunt’.  

 

Pal naast het interview met Van den Broek staat een artikel van Rob Meines. Van den Broek 

kritiseert wel de onderhandelingsstrategie van de EG, aldus Meines, ‘maar dat die steeds 

onder sterke Britse invloed heeft gestaan heeft hij zelf in de hand gewerkt’. Ten tijde van het 

Nederlandse voorzitterschap van de EG (tweede helft 1991) heeft Van den Broek Lord 

Carrington benoemd als EG-onderhandelaar. ‘Sterke Britse invloed’ impliceert dat 

‘realpolitieke overwegingen’ in het onderhandelingsproces meer gewicht in de schaal leggen 

dan morele overwegingen. Probleem is dat 

‘naarmate de etnische zuiveringen doorgingen en de beelden over verminkte 

burgerslachtoffers de Nederlandse huiskamers verder beroerden, het realisme van de Britten 

(en op de meeste momenten dat van vrijwel alle andere EG-partners) in Den Haag meer en 

meer vertaald werd in cynisme. Terwijl de andere EG-partners de beginselen van de 
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Londense Joegoslavië-conferentie (...) meer als een streven uitlegden, nam Den Haag ze 

letterlijk. Een ‘goede morele opstelling’, zoals de Bosnische ambassadeur bij de VN, 

Sacirbey, deze week in Den Haag zei, maar ineffectief als je binnen de EG daarmee alleen 

staat’ (Meines, NRC Handelsblad, 28 augustus 1993).  

Heldring spreekt – althans in de tijd gezien – het laatste woord in de discussie rond Lord 

Owen. Hij plaatst de discussie expliciet in het perspectief van de klassieke tegenstelling 

tussen ‘bevlogen moralisten’ en ‘verstandige realisten’. Hij gaat ervan uit dat minister 

Kooijmans, 

‘zich gesterkt wetend door de steun van de Tweede Kamer en menig hoofdartikel of column, 

Lord Owen op het matje riep in Den Haag wegens zijn eigengereid optreden als bemiddelaar 

in de Bosnische crisis.’  

 

Zoals eerder vermeld lopen de lezingen over wie wie uitgenodigd heeft uiteen, niet alleen 

tussen de dagbladen maar soms (NRC Handelsblad) ook binnen een en dezelfde krant. 

Heldring gaat er in ieder geval vanuit dat Kooijmans Lord Owen ontbood en heeft daar geen 

goed woord voor over. Het gedrag van Kooijmans doet hem sterk denken aan de beroemde 

uitspraak ‘Wij waarschuwen Mao voor de laatste maal’, volgens een ongetwijfeld apocrief 

verhaal ooit neergeschreven in een hoofdartikel van het plaatselijke blad van Appingedam, 

zoals Heldring niet nalaat te vermelden. De boodschap is duidelijk: Kooijmans kent zijn 

plaats niet. Heldring is het geheel eens met Rozemond (de Volkskrant, 14 augustus): ook al 

zou de opdeling van Bosnië zoals voorzien in het Owen/Stoltenberg-plan, in strijd zijn met 

eerdere afspraken waarin een opdeling langs etnische lijnen onaanvaardbaar is genoemd, dan 

nog is het niet terecht Lord Owen te verwijten dat hij de Bosnische Moslims een dergelijke 

opdeling wil opdringen. Dat verwijt moet gericht worden aan de politiek 

verantwoordelijken, de EG-ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie Kooijmans.  

Zo’n verwijt aan Lord Owen is nog om een andere reden niet terecht, voegt Heldring er aan 

toe:  

‘Zolang de lidstaten van de EG niet in staat (of niet bereid) zijn er gewapenderhand voor te 

zorgen dat de opdeling van Bosnië niet langs etnische lijnen geschiedt, bleef er voor de 

bemiddelaars niet veel over dan uit te gaan van de toestand ter plaatse, zoals die door het 

geweld der wapenen – lees: de overmacht van de Serviërs en de Kroaten over de Bosniërs – 

tot stand was gekomen. (...) Dat wordt Realpolitik genoemd, en die is heel verkeerd. Een 

politiek die uitgaat van wenselijkheden is veel mooier. 

Kooijmans’ partij- en bloedgroepgenoot Oostlander, lid van Europese Parlement, bepleit 
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zo’n politiek in Trouw van 1 september: ‘Daarom komen we in onze keuze, op basis van 

volkenrechtelijke overwegingen, rechtstreeks uit bij de multi-etnische wettige regering van 

Bosnië die op een meerderheid van de bevolking steunt.’  

Prachtig! Maar hoe we – en onder we verstaat hij Nederland – dat moeten bereiken, vertelt 

hij niet.’ 

Volgens Heldring ziet Oostlander in Owen niet meer dan een pion van de gewetenloze Britse 

regering, ‘voor hem is het perfide Albion voor en na, zoals het dat bijna een eeuw geleden 

voor Abraham Kuyper was’. Het verschil is dat de Bosniërs de plaats van de Boeren hebben 

ingenomen.  

‘Van Kuypers tijdgenoot president Theodore Roosevelt is de stelregel: ‘Spreek zachtjes en 

houd een knuppel in de hand.’ Het probleem van het naoorlogse Nederland is dat het vaak 

dubbel tegen die stelregel zondigt: het heeft geen knuppel, maar dit op zichzelf 

verschoonbare gebrek weerhoudt het er niet van luid te spreken.’  

 

Heldring prijst Engeland: het is vrijwel het enige land dat in de Joegoslavische crisis de 

samenhang tussen doel en middelen voortdurend in het oog heeft gehouden en zich, 

uitgezonderd de zaak-Irma, niet schuldig gemaakt heeft aan symboolpolitiek en 

schijnheiligheid (Heldring, NRC Handelsblad, 3 september 1993).   

 

 9.11 Nederland stelt gevechtstroepen beschikbaar voor VN-macht in Bosnië 

 

Tegen de achtergrond van de zich voortslepende onderhandelingen over het 

Owen/Stoltenberg-plan, verschijnen begin september 1993 de eerste berichten dat de 

Nederlandse regering bereid is vanaf begin 1994 gevechtstroepen beschikbaar te stellen voor 

een VN-macht in Bosnië. Het gaat om het eerste parate bataljon van de luchtmobiele brigade 

van de landmacht. Daadwerkelijke uitzending is overigens afhankelijk van een 

vredesregeling voor Bosnië (Joego-actie voor de rode baretten, De Telegraaf, 2 september 

1993; Ook gevechtsmacht mag naar Joegoslavië, de Volkskrant, 3 september 1993). Enkele 

dagen later berichten zowel Trouw als NRC Handelsblad vanuit New York – minister van 

Defensie Ter Beek voert daar gesprekken met onder meer zijn Amerikaanse collega Aspin 

en secretaris-generaal Boutros Ghali van de VN – dat Nederland alleen deelneemt als ook 

Amerika troepen beschikbaar stelt. Trouw voegt daar aan: ‘Boutros Ghali toonde zich 

verheugd over het Nederlandse voorstel. Nederland is het eerste land dat een dergelijk 
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concreet aanbod doet’ (Nederlands bataljon voor VN-macht Bosnië, Trouw, 8 september 

1993; Troepen VS Bosnië onder bevel van NAVO, NRC Handelsblad, 9 september 1993).  

 

Polemoloog Leon Wecke, verbonden aan het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken van 

de Katholieke Universiteit Nijmegen, betoogt in Trouw dat de steun van het publiek voor 

militaire actie zeer beperkt is. Puttend uit een recent gehouden enquête schrijft hij dat een 

meerderheid van de bevolking een opdeling van Bosnië langs etnische lijnen aanvaardbaar 

acht (zie box 9.4). 

 

Box 9.4 Aanvaardheid Owen/Stoltenberg-plan in publieke opinieonderzoek  

Vraagstelling ja nee geen mening 
De huidige vredesbesprekingen lopen uit op een bijna volledige opdeling 
van Bosnië langs etnische scheidslijnen. Dat wil zeggen: in Bosnië krijgen 
de aldaar wonende Serven, Kroaten en Moslims ieder een eigen deel van 
het huidige Bosnië toegewezen. Is dit resultaat voor u aanvaardbaar?  

 
 
 

53% 

 
 
 

15% 

 
 
 

32% 
Bron: Trouw, 9 september 1993; in opdracht van de IKON is het onderzoek uitgevoerd door het Studiecentrum 

voor Vredesvraagstukken (KUN) in samenwerking met het NIPO 
 

Een uitkomst die de vraag oproept, aldus Wecke, of de Nederlandse regering zich wel 

realiseert dat er een kloof bestaat tussen de zeer kritische opvatting van de regering over het 

Owen/Stoltenberg-plan zoals herhaaldelijk verwoord door minister Kooijmans èn de 

opvatting van de bevolking over dat plan. Naar aanleiding van de suggestie van het VVD-

kamerlid Blaauw als zou de overheid tekort geschoten zijn in het geven van informatie, 

betwijfelt Wecke ten sterkste of dat de bevolking in het principiële spoor had kunnen 

houden. Uit eerdere onderzoeken bleek steevast dat een meerderheid voorstander was van 

militaire actie. Zodra gevraagd wordt of men dodelijke slachtoffers aanvaardbaar vindt, 

neemt de steun voor militaire actie snel af: 42 procent vindt geen enkel dodelijk slachtoffer 

acceptabel, een kleine minderheid (22 procent) vindt een beperkt aantal slachtoffers (minder 

dan tien) aanvaardbaar. Wecke concludeert dan ook  

‘dat er voor een riskant opleggen van een eenmaal overeengekomen vredesregeling, waarbij 

met een oorlogssituatie gerekend moet worden, bij voorbaat geen steun in de publieke opinie 

te vinden is.’ (Trouw, Zodra er doden vallen..., 9 september 1993) 

 

De nieuwsanalyses van eigen redacteuren en externe deskundigen worden in de loop van 

september zo af en toe nog gewijd aan het diplomatieke overleg over het Owen/Stoltenberg-

plan en aan de dreigende ondergang van Bosnië, in Michielsens woorden  
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‘een cultuur van wederzijdse tolerantie, waarvan Sarajevo symbool was, een symbool dat 

een doorn in het oog van de belegeraars is, Servische boerenzoons die de tolerantie en 

etnisch-culturele openheid van Sarajevo niet begrijpen en ook niet willen begrijpen. De 

vernietiging van de stad is een boodschap’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 3 september 

1993; zie ook Siekmann, Trouw, 11 september 1993; Bleich, de Volkskrant, 18 september 

1993; Nysing, de Volkskrant, 29 september 1993; Michielsen, NRC Handelsblad, 30 

september 1993). 

 

Het luwen van het debat over Bosnië houdt ongetwijfeld verband met de doorbraak in het 

Midden-Oosten: de PLO en Israël sluiten in Washington een akkoord, bezegeld met de 

handdruk tussen Rabin en Arafat. Wat het Owen/Stoltenberg-plan betreft blijft de teneur 

overigens onveranderd: de opdeling in een Servisch, een Kroatisch en een Moslim-deel, is 

eigenlijk onaanvaardbaar: ‘als je niet uitkijkt, ga je het nog gewoon vinden ook’, zoals 

Nysingh het verwoordt. Het Nederlandse beleid en de Nederlandse positie komen 

mondjesmaat en zijdelings ter sprake. Zo publiceert NRC Handelsblad ter gelegenheid van 

de Vredesweek een interview met Mient Jan Faber, secretaris-generaal van het IKV, waarin 

vooral bestaansrecht en rol van de NAVO en in mindere mate Fabers’ pleidooi voor militair 

ingrijpen in voormalig Joegoslavië aan een nadere beschouwing worden onderworpen 

(Eppink, NRC Handelsblad, 20 september 1993). In De Telegraaf worden uitrusting, 

materieel en training van de luchtmobiele brigade onder de loep genomen. Met name het 

ontbreken van helikopters – de Tweede Kamer discussieert nog met de minister over de 

vraag welke helikopter aangeschaft moet worden – wordt als een groot probleem ervaren 

(Van de Kreeke, De Telegraaf, 18 september 1993).  

 

Eind september verbindt het Bosnische parlement zoveel voorwaarden aan aanvaarding van 

het Owen/Stoltenberg-plan, dat het neerkomt op verwerping. Begin september schreef 

Trouw in een (hoofd)redactioneel al dat de zucht van verlichting die sommigen nu slaken 

omdat een immoreel plan (Owen/Stoltenberg) het niet heeft gered, zonder hulp voor de 

Moslims snel zal verkeren in een zucht van wanhoop (zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.8.3). Het 

probleem waar de internationale gemeenschap al anderhalf jaar een oplossing voor tracht te 

bereiken, blijft dus gewoon bestaan.  

 

9.12 Risico’s uitzending opnieuw in discussie 
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Begin oktober brengen een aantal leden van de Tweede Kamer een werkbezoek aan 

Nederlandse eenheden die deel uitmaken van de VN-vredesmacht in voormalig Joegoslavië. 

Trouw en de Volkskrant melden beide dat het PvdA-Kamerlid Van Traa  

‘meent dat Nederland zich wel twee keer moet bedenken om troepen te leveren aan een 

internationale vredesmacht als er een definitieve vredesregeling komt in Bosnië. Ik heb 

altijd vooraan gestaan om te pleiten voor Nederlandse betrokkenheid, maar ik heb ook de 

verantwoordelijkheid om nu vraagtekens te stellen. Het wordt heel moeilijk om een goed 

mandaat te geven aan de NAVO-vredesmacht die toezicht moet gaan houden op de 

uitvoering van een vredesakkoord.’  

 

Beide kranten maken verder gewag van de uitspraak van delegatieleider Blaauw (VVD), die 

verklaart dat in Bosnië de kleur van de vlag om de zoveel kilometer wisselt, teken dat hier 

weer een andere militie de dienst uitmaakt. (Kamerleden twijfelen aan waarde leger VN in 

Bosnië, Trouw, 6 oktober 1993; Van Traa twijfelt over deelname aan nieuw vredesleger, de 

Volkskrant, 6 oktober 1993).  

 

Het zijn uitlatingen die een oud-Joegoslavië-ganger, landmacht-majoor Planqué, naar de pen 

doen grijpen. De commotie over eerdere kritische uitlatingen van de bevelhebber van de 

landmacht, luitenant-generaal Couzy, in herinnering roepend, haalt hij in de Volkskrant fel 

uit naar de politiek verantwoordelijken: 

‘Om het maar eens onparlementair uit te drukken: van deze constateringen zakt mijn 

gecamoufleerde gevechtsbroek wel een heel eind af. Het geeft eens te meer aan dat de 

politici nog steeds niet goed hebben nagedacht over wat crisisbeheersing, peacekeeping en 

peace-enforcing in de praktijk kan betekenen. Er zal per definitie in zéér onoverzichtelijke 

gebieden en situaties moeten worden opgetreden. Het is goed om dat van tevoren te 

beseffen.’ (Politici slecht ingelicht over risico’s ingrijpen in Bosnië, de Volkskrant, 11 

oktober 1993). 

 

Bevelhebber Couzy zelf is twee dagen eerder uitgebreid aan het woord in een interview in de 

Volkskrant. Hoofdpunt van gesprek is de opbouw en uitrusting van de luchtmobiele brigade. 

Couzy laat weten zeer tevreden te zijn over de werving van personeel voor deze brigade: 

‘De nieuwe brigade heeft een uitdagend, een wervend karakter. Het spreekt jongelui aan. 

Rots klimmen in de Ardennen vinden ze het einde. Wildwater varen, daar kicken ze op. 
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Eventuele uitzending naar crisisgebieden wordt eerder als positief dan als negatief ervaren.’ 

 

Couzy zegt verder dat de verschuiving van logistieke naar gevechtseenheden een logisch 

gevolg is van de internationale politieke druk. Mocht in Bosnië een troepenmacht van 

50.000 man nodig zijn om een vredesregeling uit te voeren, dan zal de VN ook Nederland 

om een bijdrage vragen. Geconfronteerd met zijn eerdere uitlatingen die de indruk wekten 

als zou hij terughoudend zijn inzake uitzending naar ex-Joegoslavië, zegt Couzy: 

‘Ik heb altijd op zorgvuldige besluitvorming aangedrongen en dat blijf ik doen. Als dat 

gebeurt en het politieke antwoord is ja, dan gaan wij. Sinds ik daar publiekelijk eens wat 

over heb gezegd, is er nooit meer een afweging gemaakt waarbij ik niet werd geraadpleegd. 

Ik had soms het idee dat de overheersende rol van Buitenlandse Zaken te groot was en dat 

Defensie te weinig in het afwegingsproces werd betrokken’ (Luchtmobiele brigade is 

goedkoopste van Nederland, interview van Wio Joustra met luitenant-generaal Couzy, de 

Volkskrant, 9 oktober 1993).   

 

Couzy zegt het niet met zoveel woorden en de interviewer vraagt er niet op door, maar de 

boodschap van Couzy is toch tamelijk helder: tot voor kort werd de militaire top te weinig 

betrokken bij de besluitvorming over uitzending naar Bosnië, na mijn gewraakte uitspraken 

is daarin verbetering opgetreden.  

 

Maandag 11 oktober melden alle dagbladen dat in Kroatië een Nederlandse beroepsmilitair 

om het leven is gekomen toen het voertuig waarin hij zat, op een landmijn reed. Twee andere 

beroepsmilitairen raken gewond, van wie een ernstig. ‘Over de exacte toedracht van het 

ongeval’ – de formulering is van het ministerie van Defensie – zijn op dat moment geen 

nadere gegevens bekend. Het eerste dodelijke oorlogsslachtoffer doet de discussie over wat 

precies bedoeld wordt met de term ‘aanvaardbaar risico’ weer oplaaien. Luitenant-kolonel 

Clabber van het Nederlandse verbindingsbataljon waartoe de slachtoffers behoren verklaart 

in Zagreb:  

‘De risico’s hier zijn niet onaanvaardbaar. We hebben inmiddels honderdduizenden 

kilometers afgelegd en dit is het eerste, zij het trieste ongeval’ (Militair met gebroken rug 

overgevlogen, De Telegraaf, 12 oktober 1993).  

 

De militaire vakbonden laten bij monde van voorzitter Snoep van de Algemene Federatie 

Militair Personeel eenzelfde geluid horen: 
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‘Als je heel nuchter kijkt naar het aantal slachtoffers in de anderhalf jaar tijd dat 

Nederlanders nu in Joegoslavië zitten, kun je niet zeggen dat het risico onaanvaardbaar is 

geworden. Ieder slachtoffer is er een te veel. Maar je weet ook dat er risico’s aan het vak 

zitten’ (Voertuig gedode VN’er bood tegen mijnen weinig bescherming, de Volkskrant, 12 

oktober 1993).   

‘Niet onaanvaardbaar’ is de woordvoerder van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen 

te vaag. In Trouw betoogt hij dat politici zich niet langer kunnen verschuilen achter de 

stelling dat ‘de risico’s aanvaardbaar zijn’. Zeker nu de discussie steeds meer in de richting 

gaat van uitzending van gevechtseenheden – de luchtmobiele brigade – en de risico’s 

toenemen, wordt het tijd dat politici zich duidelijk uitspreken: 

‘Het mag niet zo zijn dat politici dan wederom zwijgen over de waarschijnlijkheid dat er 

onder de Nederlandse blauwhelmen doden zullen vallen of dat ze zich wederom verschuilen 

achter termen als ‘aanvaardbaar risico’. Durven ze er voor uit te komen dat ‘aanvaardbaar 

risico’ in kan houden dat er body bags op Schiphol zullen aankomen? Is Nederland 

daadwerkelijk bereid jonge mensen op te offeren voor een eventuele vrede op de Balkan? 

Pas als men op deze vraag ronduit ‘ja’ kan antwoorden, is er sprake van een weloverwogen 

besluit. Durft men dit niet toe te geven, dan kan men beter niet tot uitzending overgaan’ (Rik 

van Dulfhuizen, Trouw, 19 oktober 1993).  

 

9.13 VN vraagt Nederland officieel om bijdrage voor bescherming veilige  gebieden 

 

Begin november berichten de media dat de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, 

Nederland formeel verzoekt om een bijdrage aan een VN-vredesmacht in Bosnië. De 

besluitvorming daarover is een nogal gecompliceerde aangelegenheid. De koppen en 

berichten laten dan ook kleine maar niet onbelangrijke verschillen zien. De een kopt 

Nederland gevraagd mee te doen aan VN-operatie Bosnië (de Volkskrant, 4 november 

1993), de ander VN accepteren aanbod Nederland om brigade naar Bosnië te sturen (NRC 

Handelsblad, 4 november 1993), een derde Luchtbrigade naar Bosnië (De Telegraaf, 4 

november 1993) en alle koppen bevatten wel een deel van de waarheid. Dat geldt ook voor 

een vierde kop, een week later: Ter Beek onderhandelt over 1100 man sterke eenheid voor 

Bosnië (Trouw, 10 november 1993). Kern van het verhaal is dat de VN, nu het plan van 

Owen en Stoltenberg voor de opdeling van Bosnië langs etnische lijnen definitief van de 

baan is, voorbereidingen treffen voor het daadwerkelijk beschermen van de zes veilige 

gebieden in Bosnië. Minister Ter Beek had begin september al aan de VN laten weten in 
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principe bereid te zijn een gevechtseenheid van 1100 beschikbaar te stellen voor de 

uitvoering van een vredesakkoord. De VN nemen nu volgens sommigen voetstoots aan dat 

het Nederlandse aanbod, destijds door Boutros Ghali als very good news betiteld, ook geldt 

voor de bescherming van veilige gebieden. De kop die NRC Handelsblad gebruikt, VN 

accepteren aanbod Nederland om brigade naar Bosnië te sturen, gaat stilzwijgend uit van 

deze veronderstelling. Minister Ter Beek onderhandelt dan nog over twee zaken: de plaats 

waar de luchtmobiele brigade gestationeerd wordt (welk veilig gebied gaan ze beschermen?) 

en de formulering van de rules of engagement (geweld- en gevechtsinstructies). Bevelhebber 

Couzy heeft later in een interview gezegd dat medewerkers hem in deze fase briefjes 

schreven met de strekking dat alles beter was dan uitzending naar Srebenica: 

 ‘Medewerkers van mij schreven briefjes, zo van: ‘als we nu maar snel daar en daar op 

intekenen dan zitten we goed, want het mocht toch eens Srebenica worden.... Stel je voor!’’ 

(interview met Couzy, Drea Berghorst, 1995, p. 54) 

 

In het bericht over de voorgenomen uitzending van het elfde bataljon van de luchtmobiele 

brigade, meldt NRC Handelsblad verder dat de al in voormalig Joegoslavië aanwezige 

transporteenheden zich door de publieke opinie in Nederland enigszins in de steek gelaten 

voelen. De krant citeert de commandant van het bataljon, luitenant-kolonel Schipper die 

tijdelijk terug is in Nederland: 

‘Als er een F-16 overvliegt om het luchtruim boven Bosnië vrij te houden van militair 

verkeer dan zeggen onze jongens op de grond: kijk daar heb je er weer zo een die alle 

aandacht krijgt in Nederland terwijl wij hier het werk moeten doen om de hulpgoederen bij 

de mensen af te leveren.’ (VN accepteren aanbod Nederland om brigade naar Bosnië te 

sturen, NRC Handelsblad, 4 november 1993).  

 

Ook in De Telegraaf, de Volkskrant en Trouw komt dit thema – Nederlandse soldaten voelen 

zich verlaten door ‘thuisfront’- (uitgebreid) aan de orde (Bijna niemand weet wat wij 

doormaken, De Telegraaf, 4 november 1993; Militairen voelen zich verlaten, de Volkskrant, 

4 november 1993; Laat voedselhulp in Joegoslavië meer aan militairen over, Trouw, 4 

november 1993). Trouw en de Volkskrant leggen de nadruk op uitspraken van luitenant-

kolonel Schipper. Hij pleit er voor om van de hulptransporten van de 

vluchtelingenorganisatie van de VN een volledig militaire operatie te maken: 

‘Uniforms en wapens dwingen respect af. Dat maakt het makkelijker en we zijn beter 

beschermd.’  
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In De Telegraaf staan de ervaringen van een uit Joegoslavië teruggekeerde chauffeur 

centraal.   

 

Voorafgaand aan het wekelijks kabinetsberaad waarin het definitieve besluit over uitzending 

genomen zal worden, gaat minister Ter Beek naar Bosnië voor overleg met de commandant 

van de VN-troepen. Trouw meldt 10 november over dat overleg:  

‘Minister Ter Beek van Defensie verwacht vrijdag in de ministerraad een definitief akkoord 

te bereiken over het zenden van een 1100 militairen sterke Nederlandse gevechtseenheid 

naar Bosnië. Dan moet het kabinet een beeld hebben van de gevechtsinstructies die het elfde 

bataljon van de nieuwe luchtmobiele brigade meekrijgt. Ook over de plek waar de 

Nederlanders gestationeerd worden, praat Ter Beek vandaag met de commandant van de 

VN-troepen in Bosnië, de Franse generaal Briquemont.’ (Ter Beek onderhandelt over 1100 

man sterke eenheid voor Bosnië, Trouw, 10 november 1993).  

 

Twee dagen later, op de dag van de wekelijkse kabinetsvergadering, meldt Trouw over dat 

overleg: 

‘De blijvende onduidelijkheid over hun stationeringsplaats in Bosnië mag de uitzending van 

1100 Nederlandse militairen niet vertragen, meent minister Ter Beek van defensie. Het 

overleg dat Ter Beek heeft gevoerd bij het VN-commando in Bosnië, heeft de onzekerheid 

niet weggenomen over de plek waar het personeel van de luchtmobiele brigade begin 

volgend jaar moet worden gelegerd. Wel kreeg de minister op het VN-hoofdkwartier in 

Kiseljak te horen welke taken voor de Nederlandse gevechtseenheid zijn bedacht: zowel 

bescherming van de veilige gebieden (safe areas) voor de Moslims, als bescherming van de 

noodhulpkonvooien over de weg. Ter Beek wil vandaag het kabinet overtuigen dat de 

uitzending ondanks de onzekerheden gewoon op de rails moet worden gezet. Het vertrek is 

dan waarschijnlijk begin januari. De gevechtsinstructies – wanneer en onder welke 

omstandigheden mogen de Nederlanders terugschieten – wijken niet af van de andere 

bewapende VN’ers in het gebied, die zich tot nu toe terughoudend moeten opstellen.’   

 

Verder schrijft de krant: 

‘Als het parlement nu, in verband met de geschetste onduidelijkheid, zou aandringen op 

uitstel van de uitzending, dan zou dat volgens de PvdA-minister een merkwaardige draai 

zijn. ‘De VN wil snel hom of kuit, de luchtmobiele brigade moet ook zelf snel weten waar 

ze aan toe zijn’, aldus de minister gisteren in het Joegoslavische Split.’ (Ter Beek: 
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uitzending brigade naar Bosnië moet doorgaan, Trouw, 12 november 1993).  

 

Een ander punt van zorg dat kort ter sprake komt is de vrees dat de Nederlandse militairen 

verspreid over Bosnië ingezet zullen worden. Eén locatie vermindert volgens bevelhebber 

Couzy de risico’s en vergemakkelijkt de bevoorrading.  

 

In NRC Handelsblad voegt Willebrord Nieuwenhuis nog een punt van onzekerheid aan dit 

rijtje toe, namelijk de vraag wat het effect zal zijn van luchtsteun uit Italië:  

‘Brengen vliegtuigen van de Verenigde Naties de eigen troepen op de grond in Bosnië-

Herzegovina meer in gevaar, of dragen ze juist bij aan de nieuwe VN-actie om de zes 

enclaves veilig te houden voor de Moslim-bevolking en de humanitaire transporten ter 

plekke te krijgen?’  

 

Wat de onduidelijkheid over de geweldsinstructies betreft, citeert de krant brigadegeneraal 

Brinkman, commandant van de luchtmobiele brigade die ter voorbereiding van de missie 

poolshoogte is gaan nemen in Bosnië:  

‘Het gaat om een robuuste aanwezigheid daar. Je moet de strijdende partijen meteen laten 

weten dat je er bent. Als ik zie hoe de Fransen dat doen en de Engelsen dan denk ik dat wij 

er best uit kunnen komen. Word je aangevallen dan moet je meteen antwoorden. Pas dan 

dwing je respect af en dan zullen ze het een tweede keer wel uit hun hoofd laten om op je te 

schieten. Ik ben van mening dat de geweldsinstructies voldoende zijn als je maar vanaf de 

eerste dag duidelijk maakt met welke militairen ze te maken hebben en hoe goed wij op onze 

taak zijn voorbereid’ (Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 11 november 1993).   

 

Een dag later meldt NRC Handelsblad dat bevelhebber Couzy van mening is dat de 

luchtmobiele brigade nog niet ingezet moet worden, omdat er ‘onvoldoende ruimte bestaat 

voor het gebruik van geweld’. In ieder geval, aldus Couzy, mag het Nederlandse bataljon 

niet versnipperd ingezet worden. Verder laat hij blijken het te betreuren dat minister Ter 

Beek  

‘tijdens zijn onderzoeksmissie van de laatste drie dagen in Bosnië noch met luitenant-

generaal Cot heeft kunnen spreken, de bevelhebber van alle Unprofor-troepen, noch met de 

Belgische luitenant-generaal F. Briquemont, leider van de VN-troepen in Bosnië, ‘terwijl er 

toch een aantal zeer netelige kwesties aan de orde zijn.’ De Spaanse assistent van 

Briquemont, brigade-generaal Luis Feliz Ortega, kon een aantal vragen van minister Ter 
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Beek en zijn militaire en ambtelijke adviseurs woensdag niet beantwoorden. Couzy is van 

mening dat daarom een aantal vragen over de Nederlandse inzet niet beantwoord zijn. (...) 

Hem (Couzy) is opgevallen tijdens de besprekingen in Kiseljak bij het VN-commando voor 

Bosnië dat de officieren daar op een ‘zo laag mogelijke schaal van geweld willen gaan 

zitten’. Dat is volgens hem wel te billijken voor het slagen van humanitaire acties, maar hij 

ziet dat als militair als een groot risico.’  

 

Couzy, aldus nog steeds NRC Handelsblad, had zelf graag meer zekerheden willen hebben, 

maar nu landen als Engeland en Frankrijk bereid zijn mee te doen, heeft hij begrip voor de 

politieke wil van minister Ter Beek om snel een bijdrage aan de VN-operatie te leveren 

(Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 12 november 1993).    

 

Zaterdag 13 november 1993 melden alle onderzochte dagbladen dat het kabinet besloten 

heeft troepen naar Bosnië te sturen (zie box 9.5). De koppen laten twee verschillen zien, een 

van onbeduidende aard (gaat het nu om 1100 of 1200 militairen?) en een waarover 

naderhand een nogal schimmige politieke discussie gevoerd wordt die in de kern draait om 

de vraag hoe de gewelds- en gevechtsinstructie te interpreteren.  

 

Box 9.5 Gevechtstroepen naar Bosnië: koppen in de dagbladen van 13 november 1993  

Dagblad Kop Onder-/bovenkop 
De Volkskrant Nederland stuurt 1200 militairen naar 

Bosnië 
 

NRC Handelsblad Kabinet: troepen naar Bosnië Meer mogelijkheden militairen om geweld te 
gebruiken 

Trouw Nederland stuurt 1100 militairen naar 
Bosnië 

 

De Telegraaf Luchtbrigade zal in Bosnië robuust mogen 
optreden 

 

 

Ook in de berichten zelf komen enkele (accent)verschillen naar voren die in het licht van de 

voorafgaande berichtgeving in de dagbladen het vermelden waard zijn. Veruit de meeste 

aandacht gaat uit naar de vragen rond de geweldsinstructie (zie box 9.6). Verder melden 

twee kranten (de Volkskrant, Trouw) expliciet dat nog niet bekend is in welk veilig gebied 

de eenheid gelegerd zal worden en dat Nederland als voorwaarde heeft gesteld dat de 

eenheid zoveel mogelijk in een aaneengesloten gebied wordt ingezet (de Volkskrant) 

respectievelijk dat Nederland een voorkeur heeft voor inzet in een aaneengesloten gebied 

(Trouw). In NRC Handelsblad en De Telegraaf komen deze punten in het bericht van 13 
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november 1993 niet aan de orde. De Telegraaf en Trouw melden niets over een reactie van 

bevelhebber Couzy, de beide andere kranten wel. Volgens de Volkskrant vindt luitenant-

generaal Couzy de uitzending ‘volledig verantwoord’.  

‘’Er zit geen licht tussen de opvattingen van minister Ter Beek van Defensie en mij 

hierover’, zei hij’ (Nederland stuurt 1200 militairen naar Bosnië, de Volkskrant, 13 

november 1993). 

 

En NRC Handelsblad schrijft: 

‘H. Couzy, bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, die eerder bezwaren had geuit 

tegen de militaire inzet, zei gisteravond ‘geen enkel probleem te hebben met de 

besluitvorming van de minister van Defensie.’ (...) De ruimere geweldsinstructies komen er, 

zo meent Couzy, op neer dat de bemanning van de pantserwagens sneller gebruik kan maken 

van mitrailleurs die op deze voertuigen zijn gemonteerd’ (Kabinet: troepen naar Bosnië, 

NRC Handelsblad, 13 november 1993).  

 

Box 9.6 Het thema ‘geweldsinstructies’ in de berichten over besluit van kabinet om troepen naar Bosnië te sturen  

Dagblad Geweldsinstructie 
de Volkskrant Volgens Defensie zullen de gevechtstroepen ‘robuuster’ kunnen optreden dan de 

verbindings- en transporteenheden die er nu zijn 
NRC Handelsblad Militairen krijgen meer mogelijkheden om geweld te gebruiken bij zelfverdediging dan 

ze tot nu toe hadden. ‘De geweldsinstructies kunnen dus robuuster zijn dan tot nu toe 
voor de Nederlandse verbindings- en transporteenheden het geval is’, aldus de 
woordvoerder van de premier. 

Trouw De geweldsinstructies voor de Nederlandse militairen zijn gelijk aan die van andere VN 
eenheden in Bosnië. Gebruik van geweld is alleen toegestaan als er sprake is van 
zelfverdediging. (...) Vanwege de taak en de bewapening van het bataljon zal het 
optreden – binnen de grenzen van de geweldsinstructie – ‘robuuster’ kunnen zijn dan het 
geval was bij de Nederlandse transport- en verbindingseenheden die al in het voormalige 
Joegoslavië opereren. De eenheid zal onder meer worden ingezet om de toevoer van 
mensen naar de zogenoemde veilige gebieden te begeleiden. Premier Lubbers wilde na 
afloop van het kabinetsberaad de aanduiding ‘robuuster’ niet precies omschrijven. ‘Het 
kabinet wil daar eerst met de Tweede Kamer en de VN-commandant ter plaatse overleg 
over plegen’, zei de premier.  

De Telegraaf De troepen zullen indien nodig harder optreden dan de thans aanwezige Nederlandse 
transport- en verbindingseenheden. De Rode Baretten krijgen, evenals de reeds 
aanwezige VN-vredesmacht, als instructie mee dat ze mogen schieten in geval van 
zelfverdediging en indien ze worden gehinderd in hun taak om de ‘veilige gebieden’ te 
beschermen Maar gelet op deze taak en hun bewapening zal het optreden ‘robuuster’ 
kunnen zijn dan van de Nederlandse transport- en verbindingseenheden. Volgens de 
woordvoerder van minister Ter Beek (Defensie) wordt in eerste instantie onder 
‘robuuster optreden’ verstaan het op het juiste moment laten zien van je spierballen. ‘De 
Britse konvooien worden bijvoorbeeld voorafgegaan door een tank. Indien ze worden 
aangehouden door Serven, Kroaten of Bosniërs, dan wordt steevast de loop gericht op de 
controlepost, dat helpt.’  
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Uit deze berichtgeving valt af te leiden dat ‘robuuster optreden’ de cruciale term is. Wat de 

precieze inhoud en politieke betekenis van de term is, blijft echter duister. De een 

interpreteert het als ‘robuuster dan de verbindings- en transporteenheden die er nu zijn’ (de 

Volkskrant; woordvoerder van Lubbers in NRC Handelsblad), de volgende denkt dat er nu 

wat sneller met de mitrailleur geschoten kan worden (bevelhebber Couzy in NRC 

Handelsblad), de premier zelf wil de aanduiding ‘robuuster’ niet preciseren (Trouw) en de 

woordvoerder van Ter Beek definieert ‘robuuster’ als ‘het op het juiste moment laten zien 

van je spierballen’ en geeft als voorbeeld dat de Britten zonodig de loop van een tank op een 

controlepost van de strijdende partijen richten. Gaan we ervan uit dat de woordvoerders juist 

geciteerd en/of geparafraseerd worden, dan is de conclusie bijna onontkoombaar: van een 

gemeenschappelijke definitie van ‘robuuster optreden’ is (nog) geen sprake.  

 

In het kamerdebat een paar dagen later komt minister Ter Beek terug op de term ‘robuuster 

optreden’. In de Tweede Kamer, zo meldt NRC Handelsblad,  

‘zei minister Ter Beek dat er sprake is van een ‘robuuster optreden’ van de nieuwe eenheid. 

De geweldsinstructies zijn niet veranderd (alleen reageren als je aangevallen wordt) maar de 

1100 man beschikken over een zwaardere bewapening en betere pantserbeveiliging en 

kunnen dus daarom ‘robuuster’ aan de slag.’  

 

PvdA-woordvoerder Valk wil de mogelijkheid open houden opnieuw een debat te voeren 

zodra bekend is waar de Nederlandse militairen gelegerd worden. Hij wil bij die gelegenheid 

‘een nog groener licht afgeven’. Groen Links, CDA, VVD, D66, SGP en GPV geven nu al 

volledige instemming, aldus het bericht (Luchtmobiele brigade gaat naar Bosnië, NRC 

Handelsblad, 17 november 1993).  

 

Discussie lokt het besluit van het kabinet overigens nauwelijks (meer) uit, in het Kamerdebat 

niet maar evenmin in de onderzochte dagbladen. Alleen in Trouw wordt er nog een analyse 

van een externe deskundige aan gewijd. De jurist Siekmann, medewerker van het TMC 

Asser instituut voor internationaal recht, onderwerpt de geweldsinstructie aan een kritische 

beschouwing. Hij vraagt zich af wat de blauwhelmen in Bosnië eigenlijk mogen. Op grond 

van een evaluatie van een aantal VN-vredesoperaties concludeert hij dat het op zich heel 

bijzonder is dat in de VN-resolutie die ten grondslag ligt aan de operatie in Bosnië de 

woorden ‘use of force’ gebezigd worden: dat is voor het eerst na de actie in Kongo in de 
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jaren zestig. Hij wijst erop dat er van oudsher op papier flinke rek zit in het 

zelfverdedigingsbegrip voor vredesoperaties, in de praktijk zijn de VN echter altijd zeer 

terughoudend geweest.  

‘ De traditie is dus nog altijd om de bevoegdheden zeer beperkt uit te leggen. Daarvoor 

bestaan valabele redenen: de militaire middelen waarover peacekeepers beschikken, zijn 

doorgaans ‘licht’, de vrees bestaat dat geweldgebruik tot escalatie leidt; en dan bezitten de 

peacekeepers geen zogeheten escalatie-dominantie. De opperbevelhebber van UNPROFOR, 

de Franse generaal Jean Cot, heeft nu echter aangegeven dat er zo nodig krachtdadiger zal 

worden opgetreden gezien de mate van gewelddadige tegenwerking die men in Bosnië 

ontmoet. Door manschappen van de luchtmobiele brigade te leveren zal Nederland straks de 

woorden van de generaal kracht bijzetten’ (Siekmann, Trouw, 16 november 1993). 

 

9.14 Lof en isolement voor Nederland – Izetbegović onder vuur  

  

Het diplomatieke overleg over de precieze opdracht voor en voorwaarden waaronder een 

VN-vredesmacht in Bosnië gelegerd zal worden, gaat onverminderd door. In de publiciteit 

daarover komt de Nederlandse positie af en toe en hooguit zijdelings ter sprake. Na een 

bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg, berichten Trouw 

en de Volkskrant over de lovende woorden van de Bosnische ambassadeur bij de VN voor de 

Nederlandse opstelling. Na vastgesteld te hebben dat van de 4000 man extra troepen die 

nodig zijn voor de uitbreiding van de VN-hulpoperatie tot nu toe slechts een kwart is 

toegezegd door slechts een land, schrijft Trouw: 

‘Dit land, Nederland, werd gisteren uitbundig geprezen door de Bosnische ambassadeur bij 

de VN, Mohammed Sacirbey. Het kleine Nederland doet verhoudingsgewijs meer dan enig 

ander Europees land, aldus de diplomaat. Ook prees Sacirbey in Luxemburg de ‘principiële 

houding’ van Nederland’ (Hulp aan Bosnië houdt óók de strijders in leven, Trouw, 23 

november 1993).  

 

In het bericht over dezelfde bijeenkomst van de EU, schrijft de Volkskrant: 

‘De Nederlandse inzet voor Bosnië werd gisteren geprezen door de Bosnische VN-

ambassadeur Mohammed Sacirbey. ‘De Nederlanders begrijpen werkelijk wat er in Bosnië 

aan de gang is. Het is geen etnische oorlog, maar een oorlog tussen landen. Volgens hem 

‘profiteren’ de andere landen van de Europese Unie van de inzet van de Nederlanders’ (EU 

bereid hulp Bosnië militair te ondersteunen, de Volkskrant, 23 november 1993).  
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In een nieuwsanalyse terugblikkend op de bijeenkomst van de EU-ministers, laat NRC 

Handelsblad-redacteur Jensma de Bosnische lof voor Nederland buiten beschouwing. 

Jensma stelt dat de ministers ‘de hardste taal tot nu toe’ gebruikt hebben, ze zeggen nu voor 

het eerst op wie de NAVO-troepen, de luchtmacht inbegrepen, zullen gaan schieten: op 

ongecontroleerde elementen van de strijdende partijen. Jensma meldt dat in de delegatie van 

de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hurd te beluisteren viel dat de aangekondigde 

‘luchtaanvallen’ neer zullen komen op intimiderend laagvliegen met straaljagers. ‘De nieuwe 

Europese daadkracht heeft nog steeds vele gezichten’, laat hij erop volgen. Volgens hem is 

iedereen de oorlog langzamerhand beu, niet alleen de strijdende partijen in Bosnië, maar ook 

de vergaderaars in Europa. Op de Londense conferentie van augustus 1992, werden de 

principes vastgelegd: agressie, etnische zuivering en gebiedsverovering – het mocht niet 

beloond worden. Anderhalf jaar, drie vredesplannen en ontelbare wapenstilstanden verder, 

lijkt Europa alle pretenties ingeslikt te hebben: 

‘De eerste prioriteit voor de Unie is nu om het aantal burgerslachtoffers te beperken met 

humanitaire hulp. De tweede prioriteit is een vredesregeling, het geeft niet hoe of wat, als de 

oorlog maar ophoudt.’  

 

Dat de nieuwe EU-poging tot een spoedig einde van de oorlog zal leiden, is volgens Jensma 

onwaarschijnlijk. De balans opmakend schrijft hij:  

‘Het is dan ook niet uitgesloten dat deze vredesronde eindigt zoals alle andere. Na een paar 

maanden onderhandelen een bijna-akkoord, dat dan door een van de partijen zal worden 

verworpen. Waarna in een lente- of zomeroffensief geprobeerd wordt om een beslissende 

overwinning te behalen.’ 

 

Behalve een zekere berusting signaleert Jensma ook een verschuiving in de houding van de 

EU ten opzichte van de strijdende partijen: 

‘De liefde voor Moslim-leider Izetbegović en de zijnen is inmiddels duidelijk bekoeld. EU-

onderhandelaar Owen scheert in zijn uitspraken steeds vaker de drie strijdende partijen over 

een kam als ‘lieden die het vechten niet kunnen laten’. Die frustratie komt voort uit het 

laatste akkoord dat de Moslims verwierpen omdat ze 3 tot 4 procent meer land van de 

Serviërs terug wilden dan Owen had losgekregen’ (Jensma, NRC Handelsblad, 23 november 

1993).  
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Ook in het commentaar van Ewoud Nysingh wordt die verschuivende houding ten opzichte 

van Izetbegović gesignaleerd, zij het bijna terloops. Nysingh neemt vooral de rol van 

Engeland en Lord Owen op de korrel. De Britten, zo betoogt hij, hebben vanaf het begin een 

minimalistische benadering bepleit: het conflict indammen, voorkomen dat derden er bij 

betrokken raken was en is in hun ogen het enige wat het Westen kon en kan doen.  

‘Het begint erop te lijken dat de Britten en ook Owen al het gedoe met steeds weer 

mislukkende onderhandelingen en naar hun basis afdruipende VN-konvooien nu echt beu 

zijn. De Bosnische president wordt meer en meer als een warlord gezien.’ 

 

Nysingh is uitgesproken cynisch over wat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in 

Luxemburg hebben afgesproken. Vooral Lord Owen en de Engelse minister van 

Buitenlandse Zaken, Douglas Hurd, moeten het ontgelden. Zij hebben, in Nysinghs’ ogen, de 

boodschap afgegeven dat de EU nog bereid is Bosnië de winter door te helpen, maar er 

volgend voorjaar mee ophoudt als er geen akkoord is. 

‘De meest cynische conclusie die daar uit kan worden getrokken is dat de hulp deze winter 

nog niet gestopt kan worden, want dan zullen de media zich weer bovenop Joegoslavië en 

het falende Westen storten. Waarna de door al het geweld murw gebeukte publieke opinie 

weer kan omslaan in de richting van militair ingrijpen. Hurd, die de Britse kwaliteitspers 

interventionisme heeft verweten in het geval Joegoslavië, werd de laatste tijd op zijn wenken 

bediend. De correspondent van The Independent in Belgrado klaagde deze week dat zijn 

redactie geen stuk meer van hem wilde hebben. The story is dead, man.’ 

 

Nysingh toont zich in het geheel niet onder de indruk van het dreigement van de EU dat wie 

hulpkonvooien tegenhoudt, kan rekenen op geweld van VN-zijde. Hurd liet meteen weten 

dat slechts ongecontroleerde groepen en individuen kunnen worden beschoten. Waarop 

Nysingh schrijft:  

‘Dat is, Larry Hollingworth van de Unhcr parafraserend: de man die een konvooi tegenhoudt 

met een kalasjnikow en de fles slivovic, wiens gesneuvelde broer op het kerkhof om de hoek 

ligt en wiens zus is verkracht door de partij voor wie het voedsel is bestemd.’  

 

Kortom, dat de EU ‘de Rubicon is overgestoken’ zoals diplomaten in Luxemburg jubelden, 

is onzin, we zijn gewoon terug bij de ‘aloude, zinloze Joegoslavische handtekeningenjacht’. 

De Luxemburgse afspraken ontberen de handtekening van de militaire commandanten te 

velde: 
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‘het plan is hen maandag in Genève te laten tekenen. Die ene ex-Joegoslaaf zal het een zorg 

zijn. Als de VN-troepen het vuur mochten openen, roept hij zijn vrienden te hulp of de veel 

effectievere meute vrouwen en kinderen die het konvooi de weg belemmeren. 

Het allerlaatste humanitaire akkoord zal opnieuw een dode letter blijven. Langzaam maar 

zeker wordt de publieke opinie in het Westen door Hurd en Owen voorbereid op de 

terugtrekking van de VN-troepen en de zogenaamd ‘onvermijdelijke’ opdeling van Bosnië. 

In tweeën wel te verstaan’ (Nysingh, de Volkskrant, 24 november 1993).   

 

‘De bekoelde liefde’ voor Izetbegović waarvan Jensma en Nysingh in hun analyses van de 

Luxemburgse bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gewag maken, is 

enkele dagen eerder door Mient Jan Faber ook al gesignaleerd. En geeft hem aanleiding tot 

een filippica tegen de internationale gemeenschap. Maar voor we daarop ingaan, eerst 

aandacht voor de aanleiding. Die was gelegen in een bijeenkomst ten huize van de 

Amsterdamse burgermeester Van Thijn, bedoeld als solidariteitsbetuiging van Amsterdamse 

schrijvers en intellectuelen aan Sarajevo. Als gasten waren aanwezig de schrijvers Salman 

Rushdie en György Konrad en de directeur van het filmfestival van Sarajevo, Haris Pasović. 

NRC Handelsblad en de Volkskrant besteden aandacht aan de bijeenkomst en hebben daarbij 

vooral oog voor de bijdrage van de Hongaarse schrijver Konrad. Verder publiceert NRC 

Handelsblad nog een interview van Peter Michielsen met de schrijver. In haar verslag van de 

bijeenkomst schrijft Laura Starink in NRC Handelsblad dat de avond niet wilde uitgroeien 

tot een echt debat: 

‘Even openbaarde zich een mogelijk twistpunt toen Konrad zei dat ‘het gereedschap om de 

bevolking van Sarajevo van de dood te redden nu in handen is van de Bosnische regering, 

het is een pen om het vredesverdrag te tekenen’. Hij noemde dat de minst slechte van alle 

oplossingen. Volgens Konrad wordt de bevolking van Sarajevo gegijzeld door militairen en 

bureaucraten die, ex-communist als ze zijn, slechts kunnen denken in termen van de absolute 

staat. Pas als de vrede getekend is, aldus Konrad, heeft het zin de culturele opbouw weer ter 

hand te nemen. Helaas ging Pasović hier niet op in. Hij antwoordde slechts dat de Bosnische 

regering het vredesakkoord niet kon tekenen omdat het parlement er niet mee had 

ingestemd’ (Starink, NRC Handelsblad, 11 november 1993).  

 

In het interview met Michielsen herhaalt Konrad een dag later dit standpunt. Letterlijk zegt 

hij onder meer: 

‘Elke burger van Sarajevo is een gijzelaar van de regering tot die regering ophoudt met 
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vechten voor een Bosnische eenheidsstaat die niet meer te verwezenlijken valt en die, zelfs 

als hij wel te verwezenlijken valt, nooit zoveel levens waard is. (...) De oorlog in Bosnië 

heeft van allen fascisten gemaakt. Ook van de Kroaten, die het in het begin niet waren, en 

ook van de Moslims. De Bosnische regering wil doorvechten. Maar die regering heeft de 

levens van haar burgers niet in eigendom. Mensenlevens vormen een slechte inzet in een 

politiek conflict’ (Michielsen, NRC Handelsblad, 12 november 1993).  

 

Anet Bleich schrijft in de Volkskrant een sterk persoonlijk getinte beschouwing over de 

bijeenkomst ten huize van de Amsterdamse burgermeester.  

‘Al luisterend naar Pasović bekroop me iets ongemakkelijks. ‘Dat verhaal ken ik al’, dacht 

ik – en schaamde me onmiddellijk – ‘dat heeft al in de krant gestaan.’ Ben ik afgestompt? 

Vast, wij allemaal. Maar het was óók waar dat Pasović in clichés bleef steken. Zijn 

mededeling dat er in Sarajevo nog Serviërs en Kroaten wonen, klonk obligaat. ‘Er is bij ons 

ook iets van fundamentalisme in opkomst’, erkende hij, ‘maar we mogen agressor en 

slachtoffer nooit op een lijn stellen.’ 

In z’n gezellig klinkende Hongaro-Engels verwoordde György Konrad m’n twijfels 

vlijmscherp: ‘Niemand kan absolute onschuld claimen’, zei hij. ‘Waarom tekent de 

Bosnische regering het plan-Owen niet, hoe slecht het ook is? Het beste wat er voor het 

culturele leven in Sarajevo kan worden gedaan, is toch het stoppen van het moorden?’’ 

(Bleich, de Volkskrant, 13 november 1993).  

 

En daarmee zijn we terug bij de aanleiding voor Fabers’ filippica. Faber heeft zich, zoals hij 

zelf meldt, ingespannen om Pasović te overtuigen dat het belangrijk is naar Nederland te 

komen en vraagt zich nu af hij daar wel goed aan gedaan heeft. ‘Ik vrees dat hij meer 

geschokt dan gesterkt weer naar huis is teruggegaan’, schrijft Faber.  

‘.... de meest schokkende ervaring voor Pasović was waarschijnlijk de ontdekking dat er 

buitengewoon weinig sympathie bestond voor de Bosnische zaak. De Hongaarse schrijver 

György Konrad verwoordde de sfeer van de avond door te stellen dat de Bosnische regering 

de sleutel voor de oplossing van het conflict in Bosnië in handen heeft, namelijk een pen. 

Izetbegović dient zijn nederlaag toe te geven en het zogenaamde vredesakkoord, opgesteld 

door Owen en Stoltenberg, te tekenen. Hij mag, volgens Konrad, zijn eigen bevolking niet 

langer in gijzeling houden en moet haar een tweede, dodelijke winter besparen.  

Pasović toonde zich geschokt, eens te meer toen hij de volgende dagen ontdekte dat Konrad 

alom in de media met instemming werd geciteerd. Een Umwertung aller Werte heeft zich 

voltrokken in Nederland, zo moet Pasović hebben gedacht. Twintig maanden lang woon je 
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in een belegerde stad, Sarajevo, die dag in dag uit wordt beschoten door de Serviërs en dan 

krijg je hier, in Nederland te horen dat jij, jouw regering, er de schuld van is dat er nog geen 

vrede is.  

Ik heb hem proberen uit te leggen dat de stemming bij ons inderdaad ingrijpend aan het 

veranderen is.’ 

 

Vervolgens betoogt Faber dat Nederland aanvankelijk sterk pleitte voor militair ingrijpen om 

de Bosnische bevolking te redden ‘uit handen van Milošević, Karadzić en tal van andere 

Servische oorlogsmisdadigers’. Gaandeweg werd duidelijk dat geen der partijen er voor 

terugdeinsde burgers af te slachten. Kroaten en Serven (de overwinnaars) zijn het nu 

onderling eens over de opdeling van Bosnië in drie kleine etnische staatjes en nu weigeren 

de Bosniërs te tekenen. 

‘Onze conclusie lag voor de hand. Alle drie de partijen deugen niet, maar de Serviërs en 

Kroaten zijn tenminste bereid een (door henzelf opgesteld) verdelingsplan te accepteren; de 

Moslims daarentegen niet. De Zwarte Piet ligt dus bij de Moslims. De verliezer betaalt, zo 

luidt het spreekwoord toch! Dus beschuldigen we nu de Bosniërs ervan de oorlog gaande te 

houden. En daarmee heeft de omkering zich voltrokken. Van slachtoffer zijn de Bosniërs 

hoofdschuldige geworden.’  

 

Voor alle duidelijkheid: Faber schetst hier – hoewel het consequente gebruik van onze en we 

iets anders suggereert – zijn perceptie van een verschuiving in de opvattingen van/in media, 

publieke opinie en politiek ten aanzien van Bosnië. En op die perceptie baseert hij 

vervolgens zijn filippica tegen de internationale gemeenschap die in zijn ogen geen recht van 

spreken meer heeft na maanden lang werkeloos te hebben toegekeken ‘hoe onder het oog 

van de camera, midden in Europa, een stad langzaam maar zeker werd vermoord’. Hij roept 

VN/EU op de safe havens te beschermen en de strijdende partijen door het stellen van 

ultimata te dwingen daarmee in te stemmen. ‘Blijven wij ‘niets’ doen, dan past ons slechts 

een beschaamd zwijgen tot in lengte van dagen’, aldus Faber (Faber, de Volkskrant, 18 

november 1993). 

 

Zoals we eerder gezien hebben: enkele dagen na Fabers’ filippica prijst de Bosnische VN-

ambassadeur Mohammed Sacirbey de Nederlandse inzet voor de Bosnische zaak.  

Eind november zijn de EU-ministers in Genève bijeen voor overleg met de drie strijdende 

partijen. De EU stelt geleidelijke opschorting van de sancties in het vooruitzicht op 
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voorwaarde dat de Serven ongeveer 3 procent meer grondgebied afstaan aan de Moslims. 

Alle kranten melden dat minister Kooijmans weinig optimistisch is over het verdere verloop 

van de onderhandelingen en/of terughoudend reageert op de toezegging van de strijdende 

partijen de hulpkonvooien verder met rust te laten. ‘Eerst zien, dan geloven’ citeert Trouw 

de minister (Belofte voor Bosnië, Trouw; Izetbegović: NAVO moet Moslim-staat vijf jaar 

beschermen, de Volkskrant; Partijen in Bosnië zitten weer rond de tafel, NRC Handelsblad; 

Servië eist in Genève eind aan sancties, De Telegraaf, telkens 30 november 1993).  

 

In een analyse van de besprekingen, constateert Folkert Jensma dat de Nederlandse regering 

‘politiek vrijwel geïsoleerd staat’.  

‘Den Haag mocht van het voorzitterschap van de Europese Unie geen enkele rol spelen bij 

de nieuwe vredesconferentie. Minister Kooijmans kon alleen ’s ochtends en aan het einde 

van de middag tijdens het plenaire gedeelte het woord voeren, een lot dat gedeeld werd met 

Griekenland en Luxemburg. (...) ‘Kennelijk is er voor de rol van ‘kleine lidstaat’ geloot en 

zijn wij eruit gevallen. Vreemd hoor’, zei Kooijmans. De relatief forse Nederlandse 

troepenbijdrage en de activistische opstelling van Den Haag bleken geen gewicht in de 

schaal te leggen. Dat kwam ook pijnlijk naar voren uit het Nederlandse aanbod de 

luchtmobiele brigade van 1100 man voor de uitvoering van het vredesakkoord naar Bosnië 

te sturen. Dat aanbod is door vrijwel alle lidstaten in dank aanvaard, maar politiek geheel in 

de lucht blijven hangen. De dringende oproepen van Kooijmans, vorige week nog in 

Brussel, aan de andere Europese landen, om nu ook eens aanbiedingen te doen, zijn vrijwel 

genegeerd. Alleen België bood gisteren 150 man genie-troepen aan voor de uitvoering van 

het vredesakkoord’  

 

Kooijmans herhaalde in Genève zijn oproep en toonde zich ‘zeer misnoegd’ over het vrijwel 

uitblijven van toezeggingen, aldus Jensma die de stemming in Genève als ‘ronduit 

pessimistisch’ typeert. Een eerste indicatie of er enige kans op vrede is, kan liggen in het 

verloop van de hulptransporten de komende dagen.  

‘Worden die blijvend gesaboteerd door de strijdende partijen, dan kan het moment van de 

waarheid niet langer worden uitgesteld. Of Europa trekt zich terug, of het past geweld toe’ 

(Jensma, NRC Handelsblad, 30 november 1993). 

 

Bleich heeft in de Volkskrant geen goed woord over voor de opstelling van de EU in het 

algemeen en de rol van Lord Owen in het bijzonder: 
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‘Met een haast onvoorstelbaar cynisme is in Genève besloten om het militaire afdwingen 

van de humanitaire hulpverlening aan de oorlogvoerende partijen zelf over te laten. Extra 

manschappen uit Europa zijn daarvoor dan ook voorlopig niet meer nodig: ze waren 

trouwens (met Nederland als respectabele uitzondering) ook niet aangeboden’. 

 

Ze verwijt Lord Owen de indruk te wekken dat hij zich laat leiden door teleurstelling en 

rancune. Teleurstelling over de westerse onwil om zijn op een na laatste plan militair op te 

leggen en rancune over de harder wordende opstelling van de Moslims. Die hardere 

opstelling heeft hij, aldus Bleich, grotendeels te danken aan zijn eigen plannenmakerij. Hij 

was het immers die de afgelopen maanden de Moslims zwaar onder druk zette om het 

streven naar een multi-etnisch Bosnië te laten varen en de coalitie met gematigde Kroaten en 

Serven op te geven. Met als resultaat dat nu alle drie partijen vechten voor een paar 

kilometer meer voor de eigen stam (Bleich, de Volkskrant, 1 december 1993).  

 

‘Nederland staat in Europa buitenspel’, concludeert Leonoor Meijer twee weken later in 

Trouw. Minister Kooijmans van Buitenlandse Zaken is net teruggekeerd van een 

bliksembezoek aan Sarajevo, naar eigen zeggen om ‘zich te laten informeren over de 

Bosnische opstelling in het conflict’. Kooijmans’ bezoek aan Sarajevo is zowel voor Trouw 

als de Volkskrant aanleiding om de opstelling van Nederland in de kwestie-Bosnië nog eens 

onder de loep te nemen. Nederland, aldus kort samengevat Meijer, heeft weinig onbeproefd 

gelaten om een einde te maken aan het menselijk leed in voormalig Joegoslavië, de Bosniërs 

waarderen Nederlands onvoorwaardelijke en onverminderde inzet om tot een vrede te 

komen die aan geen der partijen is opgelegd, de Nederlandse militaire inbreng wordt alom 

geprezen (en nergens nagevolgd) en wie nu de balans opmaakt moet concluderen dat 

Nederland in de EU politiek geïsoleerd is geraakt. De Kamer, voegt Meijer er aan toe,  

‘staat pal voor de mening van de regering, al zorgt dit voor een buitenspelpositie in 

Europees verband. Misschien is het juist het streven van Kooijmans om met zijn 

onverwachte bezoek aan Sarajevo het volledige en onvoorwaardelijke vertrouwen van de 

Bosniërs te winnen. Nederland zou mogelijkerwijs met dit vertrouwen op zak in het 

Europese overlegcircuit weer aan de hoofdtafel mogen schuiven, omdat anders de Bosniërs 

verstek laten gaan. Aan de andere kant draagt het een risico in zich. De bewindsman heeft 

alleen de Bosniërs opgezocht, waardoor Kroaten en Serviërs ontstemd kunnen raken. Dan 

liggen er verspreid over het voormalige Joegoslavië ongeveer 2000 (volgend jaar 3100) 

Nederlandse militairen om wraak op te nemen’ (Meijer, Trouw, 15 december 1993).   
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De Haagse redactie van de Volkskrant schetst via de pen van Wio Joustra in wezen hetzelfde 

beeld van de politieke positie van minister Kooijmans. De activistische opstelling heeft ertoe 

geleid dat Nederland binnen de Europese Unie in een politiek isolement is geraakt en dat 

Bosnische politici minister Kooijmans meer en meer als laatste strohalm en vertrouwensman 

zijn gaan beschouwen. Achter de schermen en in het openbaar steken ze hun waardering 

voor de Nederlandse opstelling niet onder stoelen of banken. ‘Als er een regeling voor 

Bosnië-Herzegovina komt, dan zal Nederland een van de weinige landen zijn die zich niet 

hoeven schamen’, aldus de Bosnische premier Haris Silajdzić in zijn gesprek met Kooijmans 

tijdens diens bezoek aan Sarajevo, zo meldt Joustra. Dat brengt met zich mee dat Kooijmans 

in de aanloop naar een nieuwe ronde in de vredesbesprekingen spitsroeden moet lopen.  

‘Een al te assertieve Haagse rol in het intensieve diplomatieke verkeer van de komende 

dagen voor een vredesregeling zal met de nodige argwaan worden gadegeslagen in Londen, 

Bonn en Parijs. En een al te zeer aan de Moslims gelieerde houding zal Nederland bepaald 

niet in dank worden afgenomen door de Kroaten en Serviërs. Ziedaar het dilemma van een 

bezield Bosnië-beleid’ (Joustra, de Volkskrant, 17 december 1993).  

 

9.15 Luchtmobiele brigade naar Srebenica en Zepa  

 

Begin december schrijft minister Ter Beek van defensie in een brief aan de Tweede Kamer 

dat de luchtmobiele brigade in januari 1994 zal gaan opereren in Srebenica en Zepa. 

Daarmee, aldus Trouw, wordt niet voldaan aan de voorkeur van Ter Beek om in een 

aaneengesloten gebied te opereren, ook al liggen de twee enclaves betrekkelijk dicht bij 

elkaar (Nederlandse militairen naar veilige zones Bosnië, Trouw, 4 december 1993) NRC 

Handelsblad memoreert in het bericht de bezwaren van de belangenvereniging van 

officieren. Die maakt zich grote zorgen over de veiligheid van het bataljon, de bewapening 

en geoefendheid schieten volgens de belangenvereniging tekort (Luchtmobiele brigade naar 

Oost-Bosnië, NRC Handelsblad, 6 december 1993). De verkenningseenheid die in Bosnië de 

komst van de luchtmobiele brigade voorbereidt, ‘ondervindt veel tegenwerking van 

Servische zijde’, meldt De Telegraaf vier dagen later (Eenheid Nederlandse Luchtmobiele 

Brigade al actief in Bosnië, De Telegraaf, 10 december 1993). Een week later bericht Trouw 

dat de verkenningseenheid met lege handen is teruggekeerd naar Nederland: door 

tegenwerking van Servische strijdgroepen hebben de verkenners de gebieden waar de 
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luchtmobiele brigade gestationeerd moet worden, niet kunnen bezoeken, de VN bekijken nu 

hoe de impasse kan worden doorbroken (Nederlandse missie stuit op Servische blokkade, 

Trouw, 18 december). Diezelfde dag publiceert De Telegraaf een interview met de 

burgemeester van Srebrenica. Hij laat weten met smart op de Nederlandse soldaten te 

wachten. 

‘De bevolking van Srebenica hoopt dat de Nederlandse luchtmobiele brigade zo snel 

mogelijk komt. Wij hebben alle vertrouwen in de inzet en motivatie van de Nederlandse 

militairen. Wij stellen meer vertrouwen in Nederlandse dan Franse of Engelse soldaten. (...) 

De Nederlandse politiek is goed voor ons. De Engelsen en de Fransen spelen een slechte rol. 

Wij hebben het vertrouwen in hen verloren. (...) Wij zijn geen fundamentalisten of 

primitievelingen. De Serven schilderen ons graag zo af, maar dat is propaganda. Zij vinden 

het niet leuk dat er in Oost-Bosnië gebieden zijn die nog in handen van de Moslims zijn. Zij 

zijn uit op de verovering van Srebrenica, Zepa en Goražde, maar het zal hen niet lukken.’ 

(De Telegraaf, 18 december 1993). 

 

Een paar dagen later is de hoop op een spoedige komst van de Nederlandse eenheid al weer 

vervlogen. NRC Handelsblad bericht dat de bevelhebber van de Servische troepen in Bosnië, 

Ratko Mladić, overwegende bezwaren heeft tegen zware gevechtseenheden van het 

Nederlandse type. Voor UNPROFOR reden om af te zien van stationering van de 

luchtmobiele brigade. In het bericht maakt de krant verder melding van een kerstboodschap 

aan de Nederlandse militairen in voormalig Joegoslavië. Minister Ter Beek waarschuwt 

daarin dat de Nederlandse aanwezigheid zinvol moet blijven en moet uitmonden in het 

herstel van vrede en veiligheid.  

‘Ter Beek schrijft niet dat de Nederlanders anders maar moeten vertrekken, maar op 

Defensie stelt men de laatste maanden herhaaldelijk de vraag in hoeverre de relatief grote 

Nederlandse bijdrage wel effect heeft’, voegt de krant er aan toe (Brigade gaat niet naar 

Oost-Bosnië, NRC Handelsblad, 21 december 1993).  

 

De volgende dag berichten alle kranten dat de uitzending van de luchtmobiele brigade niet 

doorgaat. Staatssecretaris Frinking van defensie heeft dat in een verklaring voor de Tweede 

Kamer bevestigd. NRC Handelsblad en Trouw maken in hun koppen gewag van uitstel, De 

Telegraaf en de Volkskrant zinspelen op afstel (box 9.7).  
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Box 9.7 Uitstel of afstel: de uitzending van de luchtmobiele brigade in de koppen van 22 december 1993  

Dagblad Kop 
de Volkskrant Mobiele brigade gaat niet naar Oost-Bosnië 
NRC Handelsblad Frinking bevestigt uitstel van VN-missie 
Trouw Militairen later naar Bosnië 
De Telegraaf Luchtmobiele brigade niet naar Bosnië 

 

‘Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de Serviërs uitmaken met welke troepen de Verenigde 

Naties de Moslim-enclaves in Oost-Bosnië gaan beschermen.’  

Dat is, volgens redacteur Willebrord Nieuwenhuis de opvatting die minister Kooijmans van 

Buitenlandse Zaken nog diezelfde dag tijdens overleg met de strijdende partijen in Brussel 

naar voren zal brengen.  

Dat de Nederlandse eenheid niet naar Oost-Bosnië gaat is voor Kooijmans een bittere pil, 

schrijft Nieuwenhuis. Staatssecretaris Frinking van defensie reageert terughoudender: de 

Verenigde Naties kunnen alleen met instemming van de strijdende partijen opereren, ze 

kunnen proberen de vrede te handhaven, vrede afdwingen is niet aan de orde. 

‘’Ik begrijp die VN-commandant wel’, aldus de oud-militair Frinking. ‘Als je geen 

vuurkracht hebt om de strijdende partijen aan te kunnen en je hebt die opdracht ook niet, 

dan kun je nieuwe troepen niet tegen de wens van een van de partijen daar ontplooien’.’   

 

Minister Kooijmans wil desondanks een hartig woordje spreken met de Serven en krijgt daar 

dit keer – in tegenstelling tot de bijeenkomst van 30 november j.l.- wel de ruimte voor van 

het Belgische voorzitterschap van de EU, aldus Nieuwenhuis. Inhakend op de eerdere 

discussie rond de term ‘robuust optreden’, schetst Nieuwenhuis het beeld van langzaam 

maar zeker oplopende spanningen tussen defensie en Buitenlandse Zaken:  

‘Minister Kooijmans wil zelf wel ‘robuust’ blijven optreden en vaak het onaanvaardbaar 

laten klinken. Terwijl zijn Franse en Duitse collega’s spreken over concessies aan de leiders 

van het voormalige Joegoslavië, voert hij onverminderd campagne om de strijdende partijen 

oplossingen op te leggen. Daarbij dreigt hij, volgens woordvoerders van de fracties in de 

Tweede Kamer, enigszins geïsoleerd te raken. Maar: ‘Op dit dossier wil hij vanwege zijn 

verleden als mensenrechtenexpert van de VN nog van geen wijken weten. Op Defensie lijkt 

men de zaken realistischer te zien’, aldus een van hen’ (Nieuwenhuis, NRC Handelsblad, 22 

december 1993).  

 

9.16 Nog steeds is er niet ingegrepen: de slotronde in het interventie-debat 
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Van uitstel komt in dit geen geval geen afstel. Uiteindelijk vertrekt het elfde bataljon van de 

luchtmobiele brigade eind januari 1994 naar Srebenica en Zepa. Het uitstel, de 

onduidelijkheden rond de geweldsinstructie, de tegenwerking van de Serven en de daarop 

volgende onderhandelingen over de voorwaarden waaronder de Nederlandse eenheid in 

Srebenica en Zepa gelegerd zal worden, vormen een goede voedingsbodem voor het 

voortzetten van de discussie rond ‘militair ingrijpen’ en de Nederlandse bijdrage aan een 

interventie.   

 

Begin 1994 vergadert de NAVO-top over ‘Het partnerschap voor de vrede’, een 

samenwerkingsverband tussen de NAVO-landen en een aantal voormalige leden van het 

Warschaupact, gericht op het op lange termijn veiligstellen van de territoriale integriteit en 

politieke veiligheid in het ‘nieuwe’ Europa. Uiteraard wordt ook over de situatie in Bosnië 

gesproken. Niet voor het eerst dreigt de NAVO met luchtaanvallen tegen de Serven en 

opnieuw wordt het belangrijkste bezwaar tegen de inzet van het luchtwapen geformuleerd, 

onder andere in (hoofdredactionele) commentaren in de dagbladen.  

‘De Servische militaire leiders dreigen wel degelijk met wraakacties en het stopzetten van 

de vredesonderhandelingen. Nu hebben die laatste tot op heden tot niets geleid maar als 

Servische wraakacties tot gevolg hebben dat er onmiddellijk een einde komt aan NAVO-

acties, hebben de dreigementen het tegendeel opgeleverd van hetgeen de bedoeling van de 

NAVO-top is, namelijk een regelrechte nederlaag en de zoveelste slag voor de 

geloofwaardigheid van het Westen’ (Nel:de bron s.v.p.) 

 

In Trouw reageert W.Braam, Unprofor-functionaris bij de geallieerde luchtmacht, op een 

bijdrage van Euro-parlementariër Arie Oostlander. Die pleit voor militaire interventie in 

Bosnië, een pleidooi dat hij vanaf augustus 1992 met grote regelmaat gehouden heeft. Braam 

vindt dat Oostlander veel te makkelijk denkt over een interventie. UNPROFOR heeft drie 

hoofdtaken, aldus Braam: 

 

• ondersteunen van de UNHCR bij de uitvoering van humanitaire missies; 

• voorwaarden scheppen voor onderhandelingen tussen de strijdende partijen en (voor) evacuatie 

van gewonden; 

• beschermen van de Moslim-bevolking in speciaal daartoe aangewezen gebieden, de safe areas. 
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Deze taken brengen met zich mee dat UNPROFOR neutraal moet zijn en geen partij kan 

kiezen. Met de kanttekening dat in de safe areas de situatie principieel anders is, in de 

opdracht die hier geldt ligt een keuze besloten (Moslim-bevolking beschermen). Een 

militaire interventie met als doel een einde maken aan de oorlog, is geen taak van of voor 

UNPROFOR. Voor een interventie met dat doel zou het inzetten van een NAVO-luchtmacht 

wellicht een geschikt middel zijn. Wellicht, ook Braam waarschuwt voor de reeds eerder 

vermelde risico’s: een guerrillaoorlog is niet uit te sluiten, de veiligheid van de VN-

militairen op de grond is een bron van zorg (Braam, Trouw, 12 januari 1994).  

 

In samenleving en politiek klinken stemmen voor en tegen militair ingrijpen. Mient Jan 

Faber roept de Nederlandse bevolking op te ijveren voor een interventie. Onder meer in 

reactie daarop zegt minister Ter Beek van defensie in een interview met Willem Breedveld 

en Leonoor Meijer:  

‘Hoezo ingrijpen? Waar dan en hoe en vooral ook met welk doel? Als ze me dat eens 

vertelden. Ik snap donders goed dat het oplucht, maar ik koop niets voor emotionele 

uitbarstingen. Wat moet ik met zo’n actualiteitenrubriek die zijn uitzendingen telkens afsluit 

met de dramatische oproep: nog steeds is er niet ingegrepen..... (...) Ik moet het verantwoord 

vinden om militairen die kant op te sturen, en dat kan alleen als precies bekend is wat ze 

daar moeten gaan doen en tot dusverre is de internationale gemeenschap in gebreke 

gebleven’ (Trouw, 15 januari 1994). 

 

Twijfels over militair ingrijpen in Bosnië leven ook bij generaals ter plekke. In een analyse 

in NRC Handelsblad schrijft redacteur Hans Steketee: 

‘Sinds twee jaar tracht een stoet generaals duidelijk te maken dat de internationale 

gemeenschap, de Verenigde Naties voorop, geen oog heeft voor de realiteit van de oorlog en 

het onmogelijke van hen vraagt: met gebonden handen een vrede bewaren waar geen vrede 

is.’  

 

Hij schetst hoe de generaals, nadat zij in het openbaar het beleid van de internationale 

gemeenschap kritiseerden, de een na de ander zijn vervangen. Inmiddels wordt er weer 

gedreigd met het luchtwapen, dit keer in de vorm van ‘selectieve luchtaanvallen’. De reactie 

van de Belgische VN-commandant in Bosnië, luitenant-generaal Briquemont heeft dezelfde 

strekking als die van zijn voorgangers:  

‘Met dreigementen lost het Westen niets op. Wie pleit voor geweld, moet de logica van de 
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oorlog accepteren – met alle gevolgen’,  

waarop Steketee concludeert: 

‘Dezer dagen wordt in Genève vergaderd over eventuele luchtaanvallen. Die zullen er dus 

waarschijnlijk niet komen. Bij gebrek aan een nieuwe visie stuurt het Westen daarom weer 

een nieuwe generaal’ (Steketee, NRC Handelsblad, 17 januari 1994). 

 

Sommige generaals uiten twijfels over een militaire interventie, andere zijn vierkant tegen. 

Tot die laatste categorie behoort zonder twijfel A.J. van Vuren, generaal-majoor bij de 

Koninklijke Landmacht. In NRC Handelsblad legt hij onder meer de ministers Kooijmans en 

Pronk en activist Mient Jan Faber over de knie. In zijn visie heeft de bemoeienis van de 

internationale gemeenschap met de situatie in voormalig Joegoslavië niets positiefs 

opgeleverd en zijn er voor het sturen van (Nederlandse) militairen al helemaal geen goede 

redenen aan te voeren. De huidige situatie beschrijft hij als volgt:  

‘De internationale gemeenschap is zo verstrikt geraakt in Joegoslavië dat zij niet meer vóór- 

of achteruit kan. Vooruit betekent in dit verband een grootscheepse militaire interventie om 

orde op zaken te stellen en achteruit betekent algehele terugtrekking to let them fight 

themselves into stability zoals een Brit het bot doch duidelijk uitdrukte. Om toch iets te doen 

geven de Verenigde Naties humanitaire hulp die echter goeddeels bij de strijdende partijen 

terechtkomt en dus het conflict gaande houdt. En verder proberen de VN almaar vrede te 

stichten tussen partijen die willen doorvechten. De VN-troepen worden bespot, geminacht 

en beschoten en zij dwingen geen respect af. Wat voor zin heeft dat nog?’  

 

Nederland heeft zich meer dan enig ander land in dit wespennest gestoken. Hoe kan het, 

vraagt Van Vuren, dat wij er nog een bataljon heen willen sturen? Van Vuren zoekt het 

antwoord in het overschatten van de eigen positie in de internationale gemeenschap in 

samenhang met een sterke nadruk op morele motieven:  

‘Het gidsland Nederland is meer geïnteresseerd in de vraag hoe de wereld moet zijn dan in 

hoe de wereld is, en dus kregen de nieuwe wereldorde en de vergrote rol van de VN hier een 

warm onthaal. (....) De Tweede Kamer en de minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans 

zijn het roerend met elkaar eens dat de Europese Unie meer moet doen in Bosnië. Maar in 

mei ’93 legden de Verenigde Staten en de belangrijkste Europese landen het 

Vance/Owenplan definitief ter zijde. Tot woede van regering en parlement had Nederland 

ondanks onze omvangrijke militaire aanwezigheid in Joegoslavië geen enkele inbreng bij het 

tot stand komen van dat besluit. (....) Toen eind november de Europese Unie in Genève weer 

eens een oplossing probeerde te vinden voor het drama in Bosnië, werd Nederland opnieuw 



 

 

348 

genegeerd. Minister Kooijmans: ‘Ik heb voortdurend bij mijn collega’s aangedrongen ook 

iets te doen. En dan zag ik die gezichten: daar komt Kooijmans weer’. Wanneer wij in het 

buitenland zaken willen doen is het beter dáár gelijk te krijgen dan het thuis te hebben, 

anders kan het ministerie van Buitenlandse Zaken wel ministerie van binnenlands gelijk 

heten.’  

En over minister Pronk en Mient Jan Faber, die beiden het publiek opgeroepen hebben tot 

massale actie om zo de politiek te dwingen tot militair ingrijpen, schrijft Van Vuren: 

‘Pronk en Faber geloven kennelijk dat agitatie van de straat tot de militaire interventie zal 

leiden die de grote landen niet willen; hun hoop is gevestigd op een soort Hollandse 

culturele revolutie. Voor zover bekend heeft geen enkele parlementariër gevraagd of Pronk 

met zijn even absurde als kansloze idee namens de regering sprak. Wie zich in bevlogen 

betrokkenheid hult heeft geen last van rationeel weerwerk.’ 

 

En nu staat Nederland op het punt een bataljon van de luchtmobiele brigade naar Srebenica 

te sturen. Terwijl de Franse, Engelse en Canadese regering overwegen hun troepen terug te 

trekken wanneer de situatie in Bosnië blijft zoals die nu is: 

‘Met enig toeval ontmoet ons luchtmobiele bataljon op weg naar Bosnië, voorgoed 

vertrekkende Britten, Fransen en Canadezen.’  

 

De slotconclusie van Van Vuren is na dit alles niet verrassend meer te noemen: 

‘Het is te hopen dat de Tweede Kamer nog eens rationeel naar de uitzending van het 

luchtmobiele bataljon kijkt. Het gaat hier niet om verlichte ideetjes zoals steun voor 

emancipatie-toneel op de Kaapverdische Eilanden of subsidie voor de vakbond van 

prostituees, maar om levens van onze soldaten, ook al zijn zij dan maar beroeps.’ (NRC 

Handelsblad, 18 januari 1994). 

 

Donderdag 20 januari brengt de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, een bezoek 

aan Nederland en vertrekken de verkenners van de luchtmobiele brigade opnieuw richting 

Srebrenica. In de dagbladen wordt onmiddellijk weer de vraag opgeworpen hoe de veiligheid 

van de luchtmobiele brigade zal worden gegarandeerd en wat in dit verband de term 

‘aanvaardbaar risico’ inhoudt. Volgens minister Ter Beek van defensie is het risico 

inmiddels  aanvaardbaar te noemen: 

‘Beloften van de Bosnisch-Servische generaal Mladić voor een vrije doorgang en de eigen 

‘stevige uitrusting’ moeten volgens minister Ter Beek (Defensie) voor een veilige inzet van 
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het Nederlandse luchtmobiele bataljon van 1150 man in Srebrenica en Zepa gaan zorgen.’ 

(De Telegraaf, 21 januari 1994). 

 

Uit een door het NIPO uitgevoerd onderzoek (opdrachtgever: Stichting Maatschappij en 

Krijgsmacht) blijkt dat 57 procent van de Nederlanders het met Ter Beek eens is, 29 procent 

is van mening dat sprake is van een onaanvaardbaar risico (de Volkskrant, 25 januari 1994). 

 

Het intensieve diplomatieke overleg van de afgelopen week evaluerend, ziet Anet Bleich in 

de Volkskrant nog drie opties voor de internationale gemeenschap:  

• de druk op de oorlogvoerende partijen, met name op de Serviërs, opvoeren door (dreigen met) 

luchtaanvallen.; 

• huidige tweesporen-beleid continueren, dat wil zeggen doorgaan met humanitaire hulpverlening 

door de VN met minimale toepassing van geweld in combinatie met voortzetten van de 

vredesonderhandelingen gericht op acceptatie door de drie strijdende partijen van het plan van de 

bemiddelaars Owen en Stoltenberg; 

• VN-militairen (en mogelijk ook personeel van andere VN-organisaties zoals Unhcr) uit Bosnië 

terugtrekken zolang er geen akkoord is en de VN-aanwezigheid de oorlog slechts zou verlengen; 

partijen moeten het in deze optie zelf verder maar uitvechten. 

Consensus verwacht Bleich vooralsnog niet, ‘de huidige impasse duurt daarom vermoedelijk 

voort’ (Bleich, de Volkskrant, 25 januari 1994). 

 

Brigade-generaal der Infanterie b.d. Tomasso schetst het dilemma waar het Westen mee 

geconfronteerd wordt: nu peace keeping nog slechts dient om het geweten te sussen, komt 

peace enforcing steeds dichterbij en moet ook de vraag of dat een realistische optie is, 

beantwoord worden. Zijn antwoord is duidelijk: ‘de inherente eigenschappen van ‘peace 

enforcing’ in Bosnië maken gewapend optreden op grote schaal, oorlog dus, onmogelijk.’ 

(Tomasso, NRC Handelsblad, 25 januari 1994).  

 

Intussen maakt het elfde bataljon van de luchtmobiele brigade zich op voor vertrek naar de 

enclaves Srebrenica en Zepa. Opnieuw is er aandacht voor de geweldsinstructies voor de 

luchtmobiele brigade. In de Volkskrant worden de hoofdpunten uit de instructie letterlijk 

weergegeven: 
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• ‘In de regel is het gebruik van geweld alleen toegestaan ter zelfverdediging. Onder 

zelfverdediging wordt verstaan: de verdediging van eigen of andermans lichaam, eerbaarheid of 

goed tegen ogenblikkelijke aanranding. 

• U mag het vuur openen tegen een persoon uitsluitend indien hij/zij een vijandige handeling 

pleegt of op het punt staat een vijandige handeling te plegen die naar alle waarschijnlijkheid 

levensbedreigend is en er geen andere manier is om de handeling te doen ophouden.’ (de 

Volkskrant, 27 januari 1994). 

 

In Trouw vat de bataljonscommandant de geweldinstructie kort samen: ‘als ik word 

beschoten, schiet ik terug.’ Oftewel, alleen uit zelfverdediging zullen de Nederlandse 

militairen overgaan tot het gebruik van geweld. De krant meldt verder dat de eerste 

militairen met materieel vertrokken zijn richting Bosnië, ook al blijven er vragen en 

onduidelijkheden rond de beloften van de Bosnisch-Servische leider Karadzić (Trouw, 28 

januari 1994) 

 

Arie Oostlander reageert in Trouw op de bijdrage van UNPROFOR medewerker Braam. Hij 

pleit, zoals hij naar eigen zeggen vanaf mei 1992 heeft gedaan, voor een militair ingrijpen. 

Om af te rekenen met het gebrek aan consensus binnen de EU presenteert hij een soort 

vijfpunten-plan: 

 

• Er moet een nieuw mandaat geformuleerd worden, dat zich richt op het herstel van de 

internationale rechtsorde en niet op goedkope ‘Realpolitik’; 

• Kern van een nieuwe diplomatieke strategie is acceptatie van de wettige regering van Bosnië en 

inspanningen om de Kroaten in Zagreb aan haar zijde brengen; 

• De Unprofor-troepen moeten geconcentreerd gelegerd en optimaal bewapend worden opdat zij 

zich afdoende kunnen verdedigen tegen Servische milities en deze kunnen afschrikken; 

• Bosnië moet militair gesteund worden met inzet van de NAVO-luchtmacht en door opheffing van 

het embargo voor de Bosnische regering; 

• Een akkoord wordt pas gesloten op het moment dat de Karadzić-kliek zijn falen inziet. 

 

Over de overblijvende punten moet het Internationale Gerechtshof zich maar buigen 

(Oostlander, Trouw, 2 februari 1994) 
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Minister Ter Beek van defensie informeert de Tweede Kamer in een brief d 26 januari 1994 

over de situatie rond de inzet van de luchtmobiele brigade. In een mondeling overleg gaan de 

betrokken commissies uit de Tweede Kamer enkele dagen later, dinsdag 1 februari 1994, 

unaniem akkoord met de uitzending onder de voorwaarden en omstandigheden zoals 

aangegeven. Het elfde bataljon van de luchtmobiele brigade kan beginnen met de 

bescherming van het veilige gebied Srebenica. 

 

9.17 Enkele gegevens over de publieke opinie  

 

In de vele commentaren, analyses en beschouwingen komen we met grote regelmaat de 

redenering tegen dat de druk van de publieke opinie op politici om in te grijpen in Bosnië 

toeneemt. Voor we de weinige gegevens over ‘de publieke opinie’ op een rij zetten, eerst 

twee algemene opmerkingen over de veronderstelde relatie ‘publieke opinie’ – ‘politieke 

besluitvorming’.   

In de eerste plaats is niet altijd duidelijk wat in deze veronderstelde relatie onder ‘publieke 

opinie’ verstaan wordt. In grote lijnen kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 

‘geopenbaarde’ en de ‘openbare mening’. De ‘geopenbaarde mening’ is te omschrijven als 

‘wat in en door media aan opvattingen op een bepaald punt verdedigd en verkondigd wordt’. 

De ‘openbare mening’ kan kort omschreven als ‘wat aan opvattingen onder de bevolking op 

een bepaald punt leeft’. Of en in hoeverre de ‘geopenbaarde’ en de ‘openbare mening’ met 

elkaar overeenkomen, is uiteraard altijd een zaak van nader onderzoek. De ‘geopenbaarde 

mening’ ten aanzien van de kwestie-Bosnië is in het voorgaande uitvoerig in kaart gebracht, 

althans als we ervan uitgaan dat de ‘geopenbaarde mening’ zoals naar voren komend in vier 

grote landelijke dagbladen, representatief is voor ‘de geopenbaarde mening.’  

 

In de tweede plaats is daar de vraag of en in hoeverre politieke besluitvorming onder druk 

staat van de ‘geopenbaarde’, de ‘openbare’ dan wel van ‘geopenbaarde èn openbare 

mening’.  

Een vraag die op basis van uitsluitend onderzoek naar de geopenbaarde mening uiteraard 

niet beantwoord kan worden, maar die het stellen meer dan waard is. Dat geldt ook voor de 

vraag hoe die ‘geopenbaarde mening’ tot stand gekomen is. Het is immers niet bij voorbaat 
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uit te sluiten dat politici daarin een belangrijke rol gespeeld hebben. Is dat het geval dan 

komt de redenering dat de druk van de publieke opinie (de geopenbaarde mening) op politici 

om in te grijpen groot is, in de buurt van een cirkelredenering: politici leveren eerst een forse 

bijdrage aan een geopenbaarde mening die in de richting van een bepaald standpunt gaat en 

vervolgens wordt ‘druk van de publieke opinie’ een argument om dat standpunt tot beleid te 

verheffen. Voor alle duidelijkheid: uitsluitend op grond van een inhoudsanalyse naar ‘de 

geopenbaarde mening’ zijn dergelijke vragen niet te beantwoorden, onderzoek naar èn de 

totstandkoming van de geopenbaarde mening èn naar de politieke besluitvorming zijn 

daarvoor onontbeerlijk. En het antwoord op de vraag naar de relatie tussen ‘geopenbaarde’ 

en ‘openbare mening’ vergt bovendien nog systematisch vergaarde gegevens over ‘de 

openbare mening’ in de zin van ‘opvattingen levend onder de bevolking.’ Over de ‘publieke 

opinie in deze betekenis van het woord zijn maar weinig gegevens bekend. Die weinige 

gegevens komen in deze paragraaf aan de orde.  

 

De vele beelden en berichten uit Bosnië, geven in augustus 1992 voedsel aan de opvatting 

‘het Westen moet ingrijpen in Bosnië om de noodlijdende burgerbevolking van de 

ondergang te redden’. De rol van de media, en met name van het medium televisie, is voor 

het ontstaan van deze (veronderstelde) opvatting van groot belang geweest. Kenmerkend is 

de redenering die gevolgd wordt in een artikel in NRC Handelsblad begin augustus 1992, 

nog voor de beruchte beelden uit kamp Omarska zoveel opschudding teweegbrengen.  

‘Televisie is de snelkookpan van de publieke verontwaardiging en een pan waarin politieke 

verontwaardiging wordt voorgekookt. Cijfers als 2,5 miljoen vluchtelingen en 10.000 doden 

zeggen niets: kranten staan er vol mee. Beelden van vrouwen onder vuur bij het graf van een 

dood kind zeggen alles – zo afgrijselijk kan oorlog zijn. (...) Wie voorstander is van 

interventie op de Balkan moet misschien wel eerst pleiten voor het sturen van 

cameraploegen. Politici kijken veel televisie’ (Televisie als snelkookpan, NRC Handelsblad, 

5 augustus 1992). 

 

De opvattingen van Nederlanders komen als zodanig niet veel voor in het nieuws. Wel wordt 

af en toe melding gemaakt van de mening zoals die onder de Nederlandse bevolking lijkt te 

leven. Gebruikmakend van secundaire literatuur en van enkele opinie onderzoeken zoals die 

gedurende de oorlog in Bosnië zijn uitgevoerd, geven we een globaal beeld van ‘de publieke 

opinie’ in de betekenis ‘opvattingen levend onder bevolking’.  
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In de periode augustus 1992 – december 1993 geeft een ruime meerderheid van de 

Nederlandse bevolking te kennen voorstander te zijn van een militaire interventie, ook als 

daarbij slachtoffers zouden vallen. Na april 1993 is wel sprake van een duidelijk dalende 

tendens in het aantal voorstanders (zie grafiek 9.1). 

 

Grafiek 9.1 Steun onder Nederlandse bevolking voor militaire interventie 
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Uit de grafiek blijkt dat in augustus 1992, na het bekend worden van de beelden uit kamp 

Omarska, ruim driekwart van de Nederlanders voorstander is militair ingrijpen in Bosnië om 

een einde te maken aan het lijden van de burgerbevolking. De beelden die sterke associaties 

oproepen met beelden uit concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog, hebben een 

schokeffect. De verontwaardiging over de misdaden die zich voltrekken in het voormalig 

vakantiegebied van veel Nederlanders, is dermate groot, dat men een interventie wenselijk 

acht.  

 

Kijken we naar de ‘geopenbaarde mening’ van burgers zoals naar voren komend in de vier 

onderzochte dagbladen, dan kunnen we constateren dat in de koppen en leads van de 

artikelen twaalf keer Nederlandse burgers genoemd worden die allemaal duidelijk voor 

militaire interventie pleiten. Ook in de (verhoudingsgewijs talrijke) ingezonden brieven zijn 

pleidooien voor militaire interventie veruit in de meerderheid. In de commentaren en 

analyses van augustus 1992 hebben we (zie hoofdstuk 8) een duidelijke boventoon kunnen 
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vaststellen: militaire interventie is gewenst.  

 

In de loop van 1992 zwakt de steun voor militair ingrijpen in de publieke opinie enigszins af. 

De besluiteloosheid van de internationale gemeenschap brengt met zich mee dat in de 

publiciteit de mogelijkheden en risico’s van een militaire interventie ook wat op de 

achtergrond raken. In januari 1993 verandert dat plotseling. In enkele weken tijds 

verschijnen er relatief veel berichten over ‘bordeelkampen’ waar Moslim-vrouwen op grote 

schaal en systematisch verkracht zouden worden. Die berichten vormen de aanleiding voor 

een heftige discussie over ‘verkrachting als wapen in de etnische zuiveringen.’ Na deze 

berichten en beschouwingen begint het aantal voorstanders van militair ingrijpen weer 

enigszins te stijgen. In april 1993 bereikt de steun voor militair ingrijpen een hoogtepunt, 80 

procent van de bevolking geeft aan tot de voorstanders te behoren. Op dat moment ziet het er 

naar uit dat het Vance/Owen-plan de basis voor een vredesregeling zal gaan vormen. 

‘Militaire interventie’ komt in dat geval neer op het beschikbaar stellen van troepen voor een 

VN-macht met een peacekeeping karakter.   

Kort daarop wordt duidelijk dat het Vance/Owen-plan geen kans van slagen meer heeft en 

dat de oorlog in volle hevigheid voortgezet zal worden. Naast de voortdurend oplaaiende 

vijandelijkheden tussen (Bosnische) Serven en Moslims, breken nu in Midden-Bosnië ook 

gevechten uit tussen Kroaten en Moslims. Dit maakt de situatie op het strijdtoneel 

aanzienlijk complexer, het eenvoudige bad guys-good guys schema is niet langer dominant 

in de berichtgeving. Ook Kroaten en in latere instantie en mindere mate Moslims krijgen in 

de berichtgeving de rol van bad guy. In de beleving van de gemiddelde lezer, zo valt uit 

elders verricht onderzoek op te maken, blijven overigens Serven de bad guys bij uitstek, ook 

in een situatie waarin gevechten tussen Kroaten en Moslims het nieuws beheersen (Findhal, 

1998). 

 

Militaire interventie en politieke voorkeur 

In een ander onderzoek uit deze periode, uitgevoerd door het NIPO, worden twee vragen 

gesteld. Ten eerste de vraag of er militair moet worden ingegrepen ter bescherming van de 

humanitaire hulpverlening en ten tweede de vraag of militair ingrijpen ook verantwoord is 

met als doel een einde maken aan het conflict. De meest opvallende uitkomst is de 

verschuivende opinie onder de aanhang van Groen Links: in augustus 1992 zegt 50 procent 

voorstander te zijn van een militaire interventie ter bescherming van de humanitaire 
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hulpverlening, in april 1993 is dat gestegen tot 88 procent. Daarmee toont de aanhang van 

Groen Links zich in nog aanzienlijk sterkere mate dan de aanhang van PvdA en VVD 

voorstander van militair ingrijpen met als doel veiligstellen van de humanitaire hulp. De 

steun voor een dergelijke vorm van ingrijpen blijft onder de aanhang van PvdA en VVD 

vrijwel onveranderd. Onder de bevolking als geheel neemt de steun toe van 68 procent in 

augustus 1992 tot 75 procent in april 1993 (zie figuur 9.1).  

 
Figuur 9.1 De steun voor militair ingrijpen met humanitair doel, uitgesplitst naar politieke   
         voorkeur, voor zover bekend 
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Een nog sterkere verschuiving onder de aanhang van Groen Links zien we wanneer we 

kijken naar de mening over militair ingrijpen met als doel het beëindigen van het conflict: in 

augustus 1992 geeft 22 procent van de Groen Links aanhang te kennen daar voorstander van 

te zijn, in april 1993 is dat gestegen tot 68 procent. Daarmee blijft de steun voor militair 

ingrijpen met als doel beëindigen van het conflict onder de aanhang van Groen Links 

nauwelijks achter bij de steun onder de Nederlandse bevolking als geheel (71 procent). In 

een periode van ruim een half jaar is de stemming onder aanhang van Groen Links dus 

Radićaal omgeslagen van zeer terughoudend (22  procent voor) naar sterk geporteerd voor 

militair ingrijpen met dit doel (68 procent voor) (zie figuur 9.2). Onder de aanhang van de 

PvdA blijft de steun voor militaire interventie met dit doel onveranderd hoog (74 procent), 

onder die van D66 is sprake van een kleine toename in steun, onder de VVD-aanhang van 

een redelijke toename (van 61 naar 72 procent).   
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Figuur 9.2 De publieke opinie over militair ingrijpen met als doel het beëindigen van het  
         conflict, uitgesplitst naar politieke voorkeur van de ondervraagden 
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 De vraag wat voor uitzending van Nederlandse militairen een aanvaardbaar risico genoemd 

kan worden, is onder andere in paragraaf 9.11 aan de orde geweest. In politiek en media is 

die vraag meermalen onderwerp van discussie geweest. Ook in een enkel onderzoek naar de 

publieke opinie is dat punt in de vraagstelling betrokken. In figuur 9.3 zien we dat de steun 

voor militair ingrijpen daalt tot 57 procent zodra het risico van slachtoffers onder de 

Nederlandse militairen in de vraagstelling expliciet aan de orde gesteld wordt. Uitsplitsing 

naar politieke voorkeur maakt duidelijk dat de steun voor ingrijpen rekening houdend met 

dodelijke slachtoffers, een verrassend verloop kent: onder de aanhang van D66 en de kleine 

christelijke partijen is de steunt het grootst (70 procent), daarna volgen Groen Links, VVD, 

CDA, PvdA en de niet-stemmers. Anders gezegd: tussen regerings- en oppositiepartijen is 

een duidelijke scheidslijn waar te nemen: de aanhang van de twee regeringspartijen (CDA en 

PvdA) is veel minder geneigd ‘ingrijpen met risico op dodelijke slachtoffers’ te steunen dan 

de aanhang van de verschillende oppositiepartijen (VVD, D66, Groen Links en de kleine 

christelijke partijen) (zie figuur 9.3).  
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Figuur 9.3 De publieke opinie over militair ingrijpen ondanks het risico van slachtoffers eind  
         1993, uitgesplitst naar politieke voorkeur voor enkele partijen 
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9.18 Berichtgeving over en discussie rond militaire interventie in 1993: enkele  

conclusies 

 

Opvattingen Nederlandse actoren in verslaggeving over ‘Bosnië’ 

• in de verslaggeving over ‘Bosnië’ komen over heel 1993 114 uitspraken voor waarin 

Nederlandse politieke actoren een standpunt innemen over militaire interventie (term niet nader 

gespecificeerd); de gemiddelde score is +.47 (schaal loopt van –1.00 tot + 1.00, uitsluitend 

negatieve respectievelijk uitsluitend positieve uitspraken); in augustus 1992 zijn de (min of meer) 

vergelijkbare gegevens N=90, +.83;  

• militaire actoren, met name luitenant-generaal Couzy, laten zich in 1993 (zeer) kritisch uit over 

militaire interventie; totaal N=17, -.50, Couzy N=11, -.86;  

• over specifieke vormen van militaire interventie bevat de verslaggeving 337 uitspraken van 

Nederlandse actoren; de gemiddelde score is +.61; 

• ‘handhaving vliegverbod’, ‘uitzending luchtmobiele brigade’ en ‘deelname VN-vredesmacht’ 

worden positief/zeer positief beoordeeld (+.67, +.67, +.63), ten aanzien van ‘inzet grondtroepen’ 

is de instemming aarzelender (+.44); 

• over alle vormen van militaire interventie gerekend, zijn twee actoren per saldo negatief, 

luitenant-generaal Couzy (N=14, -.46) en ‘dienstplichtigen’ (N=10, -.60);.  

• in de verslaggeving over Bosnië tonen Nederlandse actoren in 1993 zich alles bij elkaar genomen 

voorstander van militaire interventie, de bevelhebber van de landstrijdkrachten en woordvoerders 
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van ‘dienstplichtigen’ uitgezonderd.  

Discussie over vredesoverleg en militair ingrijpen: de centrale thema’s 

In opiniërende stukken, geschreven door eigen redacteuren of externe deskundigen, is het 

centrale dilemma de klassieke tegenstelling die we ook in augustus 1992 zo scherp naar 

voren hebben zien komen, te weten die tussen ‘bevlogen moralisten’ en ‘verstandige 

realisten’. In de schaduw van dit telkens terugkerend dilemma, worden de voor- en nadelen, 

mogelijkheden en onmogelijkheden, politieke kansen en militaire risico’s van verschillende 

vormen van militaire interventie gewikt en gewogen. ‘Militaire interventie’ en 

‘vredesplannen’ zijn daarbij vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Overschaduwd 

door de allesoverheersende tegenstelling tussen moralisten en realisten, zijn de twee 

subthema’s in het interventie-debat in 1993 te benoemen als ‘aanvaardbaar risico/robuust 

optreden’ en ‘activistische opstelling en politiek isolement van Nederland’.  

 

Moralisten en realisten  

Maandag 25 januari 1993 pleit Voorhoeve, directeur van Clingendael, in de Volkskrant voor 

een beperkt militair ingrijpen in Bosnië. Zijn hoofdargument is van morele aard: het Westen 

verloochent zijn eigen waarden als het afziet van ingrijpen. Ruim een jaar later, woensdag 2 

februari 1994, pleit Arie Oostlander, voor het CDA lid van het Europese Parlement, in 

Trouw, voor militair ingrijpen. Zijn hoofdargument is van morele aard: het eerste punt van 

zijn actieplan is een mandaat dat zich richt op herstel van de internationale rechtsorde en niet 

op goedkope ‘Realpolitik’. In het tussenliggende jaar worden vredesplannen/militaire 

interventie met grote regelmaat besproken vanuit zowel het morele als het realpolitieke 

perspectief. Context en oogmerk van de diverse beschouwingen lopen daarbij nogal uiteen. 

Dat hangt samen met het gegeven dat met name vanuit het morele perspectief zowel voor als 

tegen een vredesplan of een militair ingrijpen in enigerlei vorm gepleit kan worden en ook 

wordt. Morele overwegingen komen met andere woorden in zeer verschillende contexten 

voor in de opiniërende stukken in de dagbladen en worden gebruikt om pleidooien voor zeer 

uiteenlopende doel/middel combinaties te ondersteunen: 
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• soms wordt het morele argument gebruikt om een pleidooi voor (beperkt) militair ingrijpen te 

ondersteunen; 

• soms wordt het gebruikt om een vredesplan af te wijzen;  

• soms wordt het te berde gebracht in constaterende zin; 

• soms wordt het gebruikt om een pleidooi tegen militair ingrijpen te ondersteunen; 

• soms wordt het gebruikt om vast te stellen dat ook zij die pleiten voor een rationele afweging van 

doelen en middelen, een morele keuze maken.  

 

In het overzicht (zie box 9.8) gaan we niet uit van de vraag of men voor of tegen een 

vredesplan dan wel militaire interventie is, maar van de vraag welk type overweging (moreel 

of realpolitiek van aard) in stelling wordt gebracht, vanuit welk perspectief, moreel dan wel 

realpolitiek, geredeneerd en geoordeeld wordt. Soms worden deze termen expliciet gebezigd, 

soms impliciet. Dat laatste doet zich voor bij verwijzingen naar tweede wereldoorlog, 

pleidooien voor herstel van de internationale rechtsorde en afwijzen van etnische 

zuiveringen die in dit overzicht onder het ‘het morele argument’ worden geschaard. 

Accepteren van de bestaande verhoudingen op het strijdtoneel, inclusief etnische 

zuiveringen, alsmede pleidooien voor het formuleren van een helder politiek doel voor een 

militaire interventie en een goede analyse van de verhouding tussen het politieke doel en de 

bepleite middelen, worden onder het ‘realpolitieke argument’ gerekend. De discussie vanaf 1 

januari 1993 tot het bezoek van Owen en Stoltenberg aan den Haag is in deze termen 

samengevat in box 9.8.  

 

Box 9.8 Het morele en ‘realpolitieke’ argument in het interventie-debat in de dagbladen vanaf 1 januari tot 23 augustus 

1993  

datu
m 

auteurs dagblad context/doel morele argument 

2501 Voorhoeve De 
Volkskrant 

directeur van Clingendael pleit voor beperkt militair ingrijpen om 
Europese waarden te verdedigen 

1703 Mient Jan 
Faber 

De 
Volkskrant 

Secretaris van IKV is tegen militaire interventie als uitvoeren van 
Vance/Owen-plan de doelstelling is, in dat plan heeft het Kwaad 
(etnische zuiveringen) gezegevierd 

3004 Van den Doel 
& Leurdijk 

De 
Volkskrant 

medewerkers van Clingendael vinden dat Vance/Owen-plan niet deugt 
(etnische zuiveringen) en dat het Westen bereid moet zijn meer 
risico’s te lopen 
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3004 Cammelbeeck De 
Volkskrant 

redacteur is tegen militaire interventie, verwerpt morele argument à la 
Auschwitz, er bestaat geen moreel imperatief voor ingrijpen, doel-
middel afwegen is ook een morele keuze (zie ook onder realpolitiek 
argument) 

3006 Brinkel De 
Volkskrant 

Medewerker CDA houdt pleidooi om waarden als democratie, respect 
voor mensenrechten, samenwerking en integratie tot kern van 
buitenlands beleid van de Twaalf maken, heeft in relatie Duitsland-
Frankrijk goed gewerkt 

2907 Bleich De 
Volkskrant  

in interview met redacteur zet voormalig coördinator humanitaire hulp 
VN, Mendiluce, zich fel af tegen beeld van een etnische oorlog met 
drie partijen, er zijn twee partijen, een wettige regering die een multi-
etnische staat nastreeft (Bosnië) versus (Bosnische) Serven en Kroaten 
die etnische zuiverheid najagen 

    
   context/doel realpolitieke argument  
2501 Beunders De 

Volkskant 
hoogleraar denkt dat steun in publieke opinie verdampt zodra 
dodelijke slachtoffers vallen, militaire interventie niet haalbaar 

0602 Mc Kenzie  De 
Volkskrant 

Oud-bevelhebber VN-troepen stelt dat militaire interventie al in 
Joegoslavië aanwezige VN-troepen bedreigt en dat een helder politiek 
doel voor een dergelijke interventie ontbreekt  

2503 De Kok De 
Volkskrant  

Kamerlid CDA vindt Vance/Owen-plan een ‘verrekt slecht plan’, maar 
iets beters weet ik niet (reageert op Faber d 1703) 

3004 Canmmelbeeck De 
Volkskrant 

redacteur signaleert ‘oprukken van de doe-iets-brigade’ en pleit ervoor 
dat politici uitleggen wat ze wel en niet bereid zijn te doen, een 
mislukte interventie is erger dan geen interventie (zie ook onder 
moreel argument) 

0207 Douglas Hurd De 
Volkskrant 

Engelse minister van Buitenlandse Zaken betoogt dat we doen wat we 
kunnen, we laten Bosnië niet in de steek maar gebruiken ons verstand 

    
    
   context/doel morele argument 
2306 Jensma NRC 

Handelsblad 
redacteur constateert na vergadering van EG-ministers dat Europa 
politieke en morele pretenties ten grave heeft gedragen 

2306 Stein NRC 
Handelsblad 

redacteur pleit in betoog vol verwijzingen naar tweede wereldoorlog 
voor te hulp komen van Bosnië, stelt prijzengeld beschikbaar voor 
aankoop van wapens door Bosnië 

2807 Hofland NRC 
Handelsblad 

columnist roept in betoog vol verwijzingen naar tweede wereldoorlog 
op om eindelijk ernst te maken met de beginselen van de 
internationale rechtsorde waaraan we nu slechts vrome lippendienst 
bewijzen, verwijt CDA, minister Kooijmans en minister Ter Beek 
laffe redelijkheid  

3007 Nieuwenhuis NRC 
Handelsblad 

redacteur stelt dat plan van Owen en Stoltenberg nog sterker dan 
Vance/Owen-plan etnische zuiveringen bestendigt en zelfs uitlokt 

1108 Hofland NRC 
Handelsblad 

columnist bepleit aftreden van Lord Owen: hij is hèt symbool van de 
mislukte westerse politiek geworden die veel te lang uitgegaan is van 
een residu van redelijkheid aan gene zijde van de tafel; aftreden Owen 
maakt duidelijk dat Westen niet langer ruimte laat voor misbruik van 
haar redelijkheid  

1208 De Kok  NRC 
Handelsblad 

CDA-lid Tweede Kamer verklaart naar aanleiding van commotie rond 
Irma dat we een vorm van Auschwitz hebben laten bestaan die we met 
tijdig ingrijpen hadden kunnen voorkomen 

1908 Michielsen NRC 
Handelsblad 

redacteur stelt dat plan Owen en Stoltenberg nog sterker dan 
Vance/Owen-plan etnische zuiveringen accepteert en in de hand werkt 

    
   context/doel realpolitieke argument 
2301 Heldring NRC 

Handelsblad 
columnist betoogt dat politiek doel voor een interventie ontbreekt 
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0204 Alting von 
Geusau 

NRC 
Handelsblad 

hoogleraar zet zich af tegen wie op morele gronden pleit voor 
interventie, vindt interventie een ongeschikt middel voor bestrijden 
van misdaad en bendevorming  

1408 Schaberg NRC 
Handelsblad 

generaal-majoor van de landmacht constateert dat realistisch politiek 
doel voor ingrijpen ontbreekt  

1808 Hofland NRC 
Handelsblad 

columnist stelt dat het Westen, de ‘humanitaire motieven’ ofwel 
emoties latend voor wat ze zijn, de Serven eerder met een 
geloofwaardige geweldsescalatie had moeten dreigen, onder meer 
omwille van de samenhang binnen het westelijke bondgenootschap  

    
   context/doel morele argument 
0105 Oostlander Trouw CDA-lid van Europese Parlement signaleert kloof tussen sommige 

politici en morele inzichten van andere burgers, pleit voor ingrijpen, 
anders volgt Endlösung der Bosnien frage 

2705 Siekmann Trouw extern deskundige stelt dat als men de vrede dan niet met geweld wil 
forceren, de minste optie is dat de burgerbevolking beschermd wordt, 
vindt instellen ‘veilige gebieden’ kleine stap vooruit die te laat gezet is 

2905 Ter Laak 
& Roufs 

Trouw voormannen van Pax Chrsti betogen dat bij menig Pax Christi lid 
morele overwegingen en realpolitieke inzichten strijden om voorrang, 
ze vinden veilige gebieden als oplossing voor de lange termijn 
onaanvaardbaar, Vance/Owen-plan biedt dan de enige uitweg (zie ook 
onder realpolitiek argument) 

2107 De Milliano Trouw directeur van Artsen zonder Grenzen betoogt in open brief aan 
minister Pronk dat politieke toekomst van Europa gebaseerd moet 
worden op universele morele principes waarvan Europa in de 
geschiedenis de bakermat is geweest 

2707 Oostlander Trouw CDA-lid van Europese Parlement pleit (via mond van oud-coördinator 
humanitaire hulp VN) indirect voor ingrijpen, wijst aanvaarden van 
voldongen feiten af en signaleert een grote afstand tussen wat gedaan 
wordt en wat gedaan moet worden  

2907 Van Soest Trouw directeur hulporganisatie roept Tweede Kamer op niet de omvang van 
de humanitaire hulp maar de omstandigheden en voorwaarden 
waaronder hulp kan worden gegeven centraal te stellen, hulp mag geen 
alibi worden om niets te doen (indirect en impliciet morele argument 
ter sprake gebracht) 

0508 Van den Doel Trouw medewerker van Clingendael roept op tot interventie om Sarajevo te 
redden, vergelijkt Owen/Stoltenberg-plan met het Stalin-Hitler pact uit 
1939 en typeert huidige politiek als ‘slachtofferhulp en 
stervensbegeleiding’  

   context/doel realpolitieke argument 
2403 Schaberg Trouw generaal-majoor van de landmacht bepleit een helder politiek doel 

voor een eventuele militaire interventie en een zorgvuldige afweging 
van risico’s (hoe verhouden doel en middelen zich tot elkaar?) 

2905 Ter Laak 
& Roufs 

Trouw voormannen Pax Christi betogen dat bij menig Pax Christi lid morele 
overwegingen en realpolitieke inzichten om voorrang strijden, ze 
accepteren ‘veilige gebieden’ voor de korte termijn als ‘wellicht 
bruikbaar’, voor de lange termijn biedt alleen Vance/Owen-plan een 
uitweg 

    
   context/doel realpolitieke argument 
2108 Hiltermann De 

Telegraaf 
commentator verklaart zich tegen militaire interventie, deugdelijke 
rechtsgrond daarvoor ontbreekt, zet zich af tegen de ‘sentimentele 
Mient Jan’s’, hekelt de vergelijking met München 1938 en betoogt dat 
het geraden is internationale politiek realistisch te bekijken, het is de 
‘verdammte Pflicht’ van commentatoren om onbewogen te analyseren 
en het risico uitgescholden te worden voor harteloos op de koop toe te 
nemen  
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Dit overzicht leidt tot de volgende conclusies: 

• in de opiniërende stukken van eigen redacteuren en medewerkers en van externe deskundigen, 

waarin ‘militaire interventie’ al dan niet in samenhang met een vredesplan, centraal staat, komen 

zowel het ‘morele’ als het ‘realpolitieke argument’ aan de orde, met de kanttekening dat het eerste 

argument vaker in stelling wordt gebracht; 

• slechts een enkeling – Hiltermann is het meest uitgesproken voorbeeld – gaat onverbloemd uit van 

de onvermijdelijkheid van ‘Realpolitik’, anderen wijzen op het ontbreken van een helder politiek 

doel zonder welk een militaire interventie onmogelijk is en/of op de noodzaak doel en middelen 

zorgvuldig af te wegen; 

• het andere uiterste – de ontkenning zonder meer van de onvermijdelijkheid van Realpolitik – komt 

evenmin veelvuldig voor, het meest in de buurt komt Europarlementariër Oostlander;  

• in twee artikelen komen zowel het morele als het realpolitieke argument expliciet en tegelijkertijd 

aan de orde;   

• verwijzingen naar gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog komen voor, maar aanzienlijk minder 

dan in augustus 1992 en worden soms (Cammelbeeck en Hiltermann) als onterecht van de hand 

gewezen.  

 

Eind augustus brengen de beide bemiddelaars Owen en Stoltenberg een bezoek aan Den Haag. 

Aanleiding voor het bezoek is het naar buiten komen van de kritiek van minister Kooijmans op 

het Owen/Stoltenberg-plan. Dit bezoek leidt tot een korte intensivering van de discussie rond 

het thema ‘moralisten versus realisten’ (zie box 9.9). Die discussie kent twee vertakkingen: de 

eerste concentreert zich op de inhoud van het Owen/Stoltenberg-plan, de tweede op de rol van 

bemiddelaar Lord Owen. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat de discussie over de 

rol van Lord Owen al voor het bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag op gang 

gekomen was. In de Volkskrant van 14 augustus 1993 nemen Woollacott, redacteur van The 

Guardian en Rozemond, medewerker van Clingendael, Lord Owen in bescherming tegen 

beschuldigingen als zou hij eigenzinnig optreden, te veel concessies doen en te veel geneigd 

zijn zich neer te leggen bij de voldongen feiten van het strijdtoneel (lees: te veel Realpolitik 

bedrijven). De oorsprong van deze beschuldigingen aan het adres van Lord Owen ligt in 

Amerikaanse media, die de Brit beschuldigen van ‘verraad’. Zowel in het debat over het 

Owen-Stoltenberplan als in de discussie over de rol van Lord Owen, speelt de tegenstelling 

‘moralisten versus realisten’ een grote rol.   
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Box 9.9 Het morele en ‘realpolitieke’ argument in het interventie-debat in de dagbladen naar aanleiding van bezoek Owen 

en Stoltenberg aan Den Haag  
datu
m 

auteurs dagblad context/doel morele argument 

2508 Nysingh De 
Volkskrant 

redacteur kritiseert eigenzinnig optreden van Lord Owen, meldt dat 
minister Kooijmans moeite heeft met de manier waarop Bosnische 
Moslims een oplossing wordt opgedrongen en – op gezag van VVD-
kamerlid Weisglas – dat Owen/Stoltenberg-plan in strijd is met de in 
Londen afgesproken principes (Bosnië langs etnische lijnen opdelen is 
onbespreekbaar, etnische zuiveringen onacceptabel)   

2408 Meines NRC 
Handelsblad 

redacteur schetst bezwaren van Kooijmans tegen Owen/Stoltenberg-plan; 
eerste bezwaar is strijdigheid met de principes van de Joegoslavië-
conferentie van Londen, augustus 1992 (Bosnië opdelen langs etnische 
lijnen onbespreekbaar, etnische zuiveringen onacceptabel) 

2508 Michielsen NRC 
Handelsblad 

redacteur bestempelt kritiek op Lord Owen als misplaatst, Owen dient nu 
als kop van Jut, heeft zich van zijn critici onderscheiden door uit te gaan 
van concrete mogelijkheden en niet van morele imperatieven (zie ook 
realpolitiek argument)  

2508 Hofland NRC 
Handelsblad 

columnist vindt dat Owen’s optreden niet tot enig positief resultaat heeft 
geleid, pleit voor zijn aftreden (te veel handlanger van geboefte 
geworden) en voor militair ingrijpen  

2608 Meines NRC 
Handelsblad 

redacteur meldt dat Bosnische VN-ambassadeur Sacirbey Kooijmans 
prijst vanwege de goede morele opstelling en onvoorwaardelijke inzet 
voor een rechtvaardiger vrede  

2808 Michielsen NRC 
Handelsblad 

redacteur interviewt Eurocommissaris Van den Broek die rol en 
onderhandelingsstrategie van Lord Owen/EG scherp kritiseert (Owens’ 
openlijke twijfel aan bereidheid Westen geweld toe te passen speelde 
Servië in de kaart) en de kritiek van Kooijmans op Owen/Stoltenberg-
plan grotendeels onderschrijft (in strijd met in Londen afgesproken 
principes) 

2808 Meines NRC 
Handelsblad 

redacteur schrijft dat Owen tegen Kooijmans gezegd heeft ‘this is the best 
Bosniams can get’, Kooijmans had willen zeggen ‘het is niet goed 
genoeg, Bosnië krijgt volledig onrechtvaardige vrede opgedrongen; Van 
den Broek kan rol Lord Owen wel sterk kritiseren, maar hij is zelf 
verantwoordelijk voor sterke Britse invloed op onderhandelingsstrategie 
van EG en ‘sterke Britse invloed’ betekent dat ‘realpolitieke 
overwegingen meer gewicht in de schaal leggen dan morele’; Den Haag 
neemt Londense afspraken letterlijk, rest EG legt ze uit als een streven 
(zie ook realpolitiek argument) 

0109 Hofland NRC 
Handelsblad 

Lord Owen is feitelijk zo ver opgeschoven richting Bosnische Serven, dat 
hij collaborateur van begaafde boef Karadzic geworden is, hij moet weg 

    
   context/doel realpolitik argument 
2508 Michielsen NRC 

Handelsblad 
redacteur is van oordeel dat Lord Owen zich van zijn critici 
onderscheiden heeft door uit te gaan van concrete mogelijkheden, niet 
van morele imperatieven, dat feiten voldongen en werkelijkheid 
onaangenaam was, valt hem niet te verwijten (zie ook morele argument) 

2808 Meines NRC 
Handelsblad 

Sterke Britse invloed betekent dat realpolitieke overwegingen meer 
gewicht in de schaal legen dan morele 

0309 Heldring NRC 
Handelsblad 

columnist plaatst discussie rond Owen/Stoltenberg-plan en rol Lord 
Owen in perspectief van moralisten versus realisten; hekelt minister 
Kooijmans (kent zijn plaats) en zijn partijgenoot Oostlander (moralist bij 
uitstek, vertelt er nooit bij hoe al die mooie idealen te verwezenlijken) en 
prijst Engeland dat als vrijwel enig land voortdurend de samenhang 
tussen doel en middelen in het oog gehouden heeft 
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   context/doel realpolitieke argument 
2808 Koelé Trouw redacteur wijst kritiek op rol Lord Owen van de hand, EG-landen hebben 

zelf hun eigen principes verraden, weten zelfs geen troepen op de been te 
brengen voor bescherming ‘veilige gebieden’, niemand weet iets beters te 
bedenken  

 

 

Het bezoek van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg aan Den Haag brengt vooral de pennen van 

NRC Handelsblad redacteuren en medewerkers in beweging. De tegenstelling tussen moralisten en 

realisten komt in deze krant haarscherp naar voren, met name in de beschouwingen over en analyses 

van de rol van Lord Owen. Het Owen/Stoltenberg-plan en de kritiek van minister Kooijmans daarop 

belichamen in feite het realpolitieke respectievelijk morele perspectief op de kwestie Bosnië: 

 

• als epigoon van de moralisten fungeert minister van Buitenlandse Zaken Kooijmans, gesteund 

door partijgenoot Oostlander, geprezen door de Bosnische VN-ambassadeur Sacirbey; 

• als boegbeeld van de realisten fungeert Lord Owen, gekritiseerd zo niet verguisd door sommigen 

die zijn realpolitieke benadering steeds sterker als cynisme interpreteren (Nysingh en Hofland), 

geprezen door anderen vanwege zijn scherpe oog voor wat politiek haalbaar is (Michielsen en 

vooral Heldring), in bescherming genomen door weer anderen omdat kritiek aan het verkeerde 

adres gericht is (Meines, Koelé).  

 

Kort na het bezoek van Owen en Stoltenberg wordt bekend dat de Nederlandse regering in 

principe bereid is gevechtstroepen beschikbaar te stellen voor een VN-macht in Bosnië. In 

de loop van september 1993 wordt verder duidelijk dat het Owen/Stoltenberg-plan geen kans 

van slagen heeft. In de dagbladen spitst de discussie zich mede hierdoor steeds meer toe op 

de twee subthema’s ‘aanvaardbaar risico/robuust optreden’ en ‘activistische opstelling en 

politiek isolement van Nederland’. Het ‘moralisme-realisme’-dilemma raakt enigszins op de 

achtergrond. Het thema komt tussen september 1993 en het daadwerkelijke vertrek van 

Nederlandse gevechtstroepen naar Bosnië nog wel met enige regelmaat aan de orde, maar 

een enkele uitzondering daargelaten (Wecke, Van Vuren en Oostlander) gebeurt dat in nogal 

impliciete bewoordingen (zie box 9.10).  
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Box 9.10  Het morele en ‘realpolitieke’ argument in het interventie-debat in de dagbladen na bezoek Owen en Stoltenberg 
aan Den Haag: september 1993 – februari 1994  

datu
m 

auteurs dagblad context/doel morele argument 

1311 Bleich De 
Volkskrant 

redacteur schrijft beschouwing over bijeenkomst ten huize van 
Amsterdamse burgermeester bedoeld om solidariteit te betuigen met 
Sarajevo en meldt dat Hongaarse schrijver Konrad de Bosnische 
president Izetbegović oproept plan-Owen te tekenen, beste wat voor 
Sarajevo gedaan kan worden; ‘niemand kan absolute onschuld 
claimen’, aldus Konrad 

1811 Faber De 
Volkskrant 

IKV-secretaris zet zich fel af tegen oproep van Konrad en ziet een 
verschuiving optreden in houding Nederland ten opzichte van Bosnië 
(van slachtoffer naar hoofdschuldige); hekelt die verschuiving en pleit 
voor ingrijpen 

2411 Nysingh De 
Volkskrant 

redacteur neemt in analyse van bijeenkomst EU-ministers van 
Buitenlandse Zaken, vooral Lord Owen en Douglas Hurd, de Engelse 
minister van Buitenlandse Zaken, onder vuur, hij verwijt hen Bosnië 
in feite opgegeven te hebben en de publieke opinie voor te bereiden 
op de onvermijdelijke opdeling van Bosnië in twee delen 

    
0409 Van den 

Doel 
NRC 
Handelsblad 

medewerker Clingendael betoogt dat Owen/Stoltenberg-plan in 
huidige vorm slechts leidt tot totale liquidatie van Bosnië, pleit voor 
zodanige aanpassingen dat Bosnië kan overleven; langdurige 
stationering van een forse troepenmacht (minstens 50.000 man) is 
noodzakelijk, bereidheid troepen te leveren ontbreekt vooralsnog  

    
2009 Eppink NRC 

Handelsblad 
redacteur interviewt Mient Jan Faber en maakt een tour d’ horizon 
vanaf kernwapendiscussie in jaren tachtig; IKV pleit nu voor militair 
ingrijpen in voormalig Joegoslavië door de NAVO (of door een aantal 
lidstaten, waaronder Nederland) om het gezag aldaar te herstellen  

1111 Starink NRC 
Handelsblad 

redacteur doet verslag van bijeenkomst ten huize van Amsterdamse 
burgermeester bedoeld om solidariteit te betuigen met Sarajevo en 
meldt dat de Hongaarse schrijver Konrad de Bosnische president 
Izetbegović oproept het plan Owen-Stoltenberg te tekenen, enige 
mogelijkheid om bevolking van Sarajevo te redden 

1211 Michielsen  NRC 
Handelsblad 

redacteur interviewt Konrad, die zijn oproep aan Bosnische president 
herhaalt en verder stelt dat Bosnische regering inwoners van Sarajevo 
in gijzeling houdt, vindt dat moreel verwerpelijk 

2311 Jensma NRC 
Handelsblad 

redacteur betoogt na een bijeenkomst van EU-ministers van 
Buitenlandse Zaken dat EU alle pretenties en principes vastgelegd op 
de Joegoslavië-conferentie in Londen (augustus 1992) heeft ingeslikt 
en alleen nog een vredesregeling wil, geeft niet welke (na bijeenkomst 
van EU-ministers van Buitenlandse Zaken constateert zelfde redacteur 
dat EU ‘morele en politieke pretenties ten grave heeft gedragen’; zie 
box 9.8, Jensma, 2306)  

1801 Van Vuren  NRC 
Handelsblad 

generaal-majoor van de landmacht vraagt zich af hoe het kan dat 
Nederland een bataljon naar Bosnië stuurt terwijl landen als 
Engeland, Frankrijk en Canada serieus overwegen al hun troepen 
terug te trekken; hij zoekt het antwoord in het overschatten van de 
eigen positie in internationaal verband in samenhang met de sterke 
nadruk op morele motieven; gidsland Nederland heeft nu eenmaal 
meer belangstelling voor de vraag hoe de wereld zou moeten zijn dan 
voor de vraag hoe de wereld is 

    
0909 Wecke Trouw extern deskundige (polemoloog)signaleert naar aanleiding van peiling 

publieke opinie een kloof tussen de opvatting van minister Kooijmans 
over Owen/Stoltenberg-plan en opvatting bevolking (meerderheid 
accepteert opdeling Bosnië langs etnische lijnen, een derde heeft geen 
mening)  
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1201 Van Braam Trouw medewerker UNPROFOR betoogt dan een militaire interventie met 
als doel een einde maken aan de gevechten, geen taak voor 
UNPROFOR is noch kan zijn, taak UNPROFOR impliceert 
neutraliteit; hij kritiseert Oostlander, die naar zijn oordeel veel te licht 
denkt over een militaire interventie 

0202 Oostlander Trouw Euro-parlementariër reageert op bijdrage van Braam en herhaalt zijn 
pleidooi voor militair ingrijpen; hij formuleert een soort 
vijfpuntenplan, bedoeld om consensus binnen de EU te bereiken, 
eerste punt is het formuleren van een nieuw mandaat, gericht op 
herstel van de internationale rechtsorde en niet op goedkope 
‘Realpolitik’  

 

Na het bezoek van Owen en Stoltenberg dooft de discussie rond het thema ‘moralisten 

versus realisten’ langzaam uit, het (verderfelijke) Owen/Stoltenberg-plan verdwijnt van tafel 

en Nederland stelt in principe gevechtstroepen beschikbaar. Alleen Konrads’ oproep aan 

Izetbegović het plan Owen te tekenen en in mindere mate de daadwerkelijke uitzending van 

het elfde bataljon van de luchtmobiele brigade naar Srebenica, zorgen voor korte en felle 

oplevingen van de discussie over dit thema.  

 

Aanvaardbaar risico en robuust(er) optreden 

De term ‘risico’ wordt veelvuldig gebruikt in de discussie over militair ingrijpen. In de 

context van ‘moralisten’ versus ‘realisten’ doelen moralisten en realisten bij gebruik van de 

term ‘risico’ op totaal verschillende zaken. In grote lijnen komt het erop neer dat realisten 

vooral doelen op de kans dat bij militair ingrijpen (veel) dodelijke slachtoffers aan westerse 

kant zullen vallen (body bag syndroom) en/of dat een dergelijk ingrijpen zal uitlopen op een 

langdurige en uitzichtloze guerrillaoorlog (moeras syndroom). Waar moralisten de term al 

hanteren, doelen ze op het risico dat niet-ingrijpen tot gevolg zal hebben dat het virus van 

het virulente nationalisme zich verder oostwaarts zal verspreiden en mensenrechten op nog 

veel grotere schaal geschonden zullen worden. Een heel specifieke context waarin de term 

‘risico’ gebruikt wordt, ontstaat rond de inzet van het luchtwapen. Zowel het besluit het 

vliegverbod boven Bosnië met inzet van NAVO-gevechtsvliegtuigen (Nederland stelt F 16’s 

beschikbaar) als de dreigementen Servische artilleriestellingen ‘selectief te bombarderen’, 

stuiten op het bezwaar dat daarmee het risico voor wraakacties tegen op de grond aanwezige 

VN-troepen (gijzelingen) toeneemt. Bij de termen ‘aanvaardbaar risico’ en ‘robuuster 

optreden’ gaat het om een nog specifiekere context, te weten de vraag of de risico’s in 

termen van (dodelijke) slachtoffers, verbonden aan het uitzenden van Nederlandse militairen 

naar ex-Joegoslavië aanvaardbaar geacht kunnen worden. In die context duikt de term 

‘aanvaardbaar risico’ in januari 1993 op in de publiciteit. Aanleiding vormt de berechting 
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van twee onderofficieren, gelegerd in Sarajevo, die weigeren terug te keren, ze vinden de 

risico’s te groot. De discussie op dit punt wordt geconcentreerd in twee perioden gevoerd: 

 

• maart 1993 geven de discussie over al dan niet vrijwillige uitzending van dienstplichtigen en 

kritische uitlatingen van de bevelhebber van de landmacht, luitenant-generaal Couzy, aanleiding 

tot een kleine golf aan publiciteit rond ‘aanvaardbaar risico’; 

• vanaf september 1993 geeft het besluit een bataljon van de luchtmobile brigade beschikbaar te 

stellen voor een VN-macht in voormalig Joegoslavië, nieuw voedsel aan de discussie over 

‘aanvaardbaar risico’; in deze fase van de publieke menings- en besluitvorming gaat ook de term 

‘robuust(er) optreden’ een rol spelen, gebruikt in het kader van de gewelds- en 

gevechtsinstructies voor de VN-troepen; ‘robuust(er) optreden’, zo is de redenering, maakt de 

risico’s aanvaardbaar. 

 

De discussie in 1993 rond deze termen in de betekenis zoals aangegeven, is in box 9.11 kort 

samengevat.  

 

Box 9.11 ‘Aanvaardbaar risico’ en ‘robuust(er) optreden in de dagbladen 
datu
m 

auteurs dagblad aanvaardbaar risico en robuust(er) optreden 

1703 Faber De 
Volkskrant 

extern deskundige (IKV-secretaris) toont zich bitter over bereidheid 
Nederland na anderhalf jaar oorlog troepen naar Bosnië te sturen 
vanwege het feit dat sprake zou zijn van een aanvaardbaar risico op 
moment dat Vance/Owen-plan door alle partijen ondertekend is; 
ontelbare slachtoffers uit recente verleden wogen kennelijk niet op 
tegen risico’s aan onze kant van welke ingreep dan ook  

2403 verslaggever  verslaggever citeert luitenant-generaal Couzy die waarschuwt voor 
tientallen doden als gevolg van een militaire interventie in voormalig 
Joegoslavië en meldt dat politici ontstemd reageren 

2503 verslaggever  verslaggever citeert CDA-kamerlid De Kok die – reagerend op Fabers 
kritiek – betoogt dat Nederland zich in eerdere fase al bereid heeft 
getoond troepen ter beschikking te stellen voor de bescherming van 
veilige gebieden, ook als dat aanzienlijke verliezen zou vergen  

0610 verslaggever  verslaggever citeert PvdA-kamerlid Van Traa die, op bezoek in 
Bosnië, verklaart dat Nederland zich wel twee keer moet bedenken 
om troepen te leveren voor een VN-macht als er een vredesregeling 
tot stand komt 

1110 Planqué  extern deskundige (majoor bij de landmacht) verwijt politici naar 
aanleiding van uitspraken Van Traa geen idee te hebben van de 
risico’s die peacekeeping en peace enforcing met zich mee brengen  

0910 Joustra  redacteur interviewt Couzy over opbouw luchtmobiele brigade, 
volgens Couzy ervaart personeel uitzending naar crisisgebieden 
eerder positief dan negatief 
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1210 verslaggever  verslaggever citeert extern deskundige (voorzitter Snoep, militaire 
vakbonden) die naar aanleiding van verongelukken (Defensie) dan 
wel sneuvelen (dagbladen) Nederlandse militair in Kroatië, verklaart 
dat de risico’s niet onaanvaardbaar zijn (voertuig reed op landmijn, 
dode en ernstig gewonde) 

1311 verslaggever  verslaggever meldt dat volgens Defensie het bataljon ‘robuuster’ kan 
optreden dan de transport- en verbindingseenheden die nu in het 
gebied aanwezig zijn 

2701 verslaggever  hoofdpunten uit letterlijke tekst geweldsinstructie, kern is ‘schieten als 
zelfverdediging’ 

    
1603 Homan NRC 

Handelsblad 
extern deskundige (kolonel der mariniers) betoogt dat ‘vrijwilligheid’ 
bij uitzending in kader van crisisbeheersing onwerkbaar uitgangspunt, 
wie in krijgsmacht dient moet daaraan verbonden risico’s accepteren  

1703 Nieuwenhui
s 

 redacteur citeert minister Ter Beek, die tijdens een bezoek aan 
Sarajevo, verklaart dat het in Sarajevo en omgeving om een 
aanvaardbaar risico gaat  

2503 verslaggever  verslaggever citeert luitenant-generaal Couzy die waarschuwt voor 
tientallen doden als gevolg van een militaire interventie in voormalig 
Joegoslavië en meldt dat politici ontstemd reageren 

1111 Nieuwenhui
s 

 redacteur citeert extern deskundige (brigade-generaal Brinkman, 
commandant van de luchtmobiele brigade) die stelt dat 
geweldsinstructie voldoende is als je maar vanaf het allereerste begin 
laat weten dat je er bent, het gaat om een ‘robuuste aanwezigheid’, 
wat neerkomt op snel en effectief reageren 

1211 Nieuwenhui
s 

 redacteur citeert extern deskundige (luitenant-generaal Couzy) die 
vanuit Split meldt bezwaren te hebben tegen inzet van luchtmobiele 
brigade omdat er ‘onvoldoende ruimte’ geboden wordt voor het 
gebruik van geweld  

1311 politieke 
redactie 

 verslaggever meldt dat de geweldsinstructies ‘robuuster’ zijn dan wat 
nu geldt voor de Nederlandse transport- en verbindingseenheden in 
Joegoslavië en voorts dat luitenant-generaal Couzy geen problemen 
heeft met het besluit, de ruimere geweldsinstructie staat toe om sneller 
te schieten met de mitrailleurs op de pantservoertuigen  

1711 verslaggever  verslaggever meldt dat minister Ter Beek in Tweede Kamer heeft 
gezegd dat geweldsinstructie niet veranderd is maar dat zwaardere 
bewapening en betere bepantsering ‘robuuster’’ optreden mogelijk 
maken 

    
1901 Meijer Trouw redacteur stelt dat de definitie van ‘aanvaardbaar risico’ eerst en 

vooral een politieke kwestie is, wat is aanvaardbaar als je mensen naar 
gebieden stuurt waar gruweldaden die in de ergste nachtmerries van 
Nederlandse militairen niet voortkomen, aan de orde van de dag zijn?  

2101 Siekmann  extern deskundige (jurist) betoogt dat het om een peacekeeping en 
niet om een peace enforcing operatie gaat, risico’s moeten derhalve 
getoetst worden aan VN-normen waarin veiligheid militairen voorop 
staat 

2302 Wecke  extern deskundige (polemoloog) betoogt dat steun publieke opinie 
weg zal vallen zodra militaire actie tot noemenswaardige verliezen 
leidt   

2003 Siekmann  extern deskundige (jurist) beoogt dat dienstplichtigen in principe wel 
degelijk onvrijwillig uitgezonden kunnen worden, vereist een 
afweging van risico’s van geval tot geval 

2403 Schaberg  extern deskundige (generaal-majoor) pleit voor zorgvuldige afweging 
risico’s bij uitzending Nederlandse militairen, ook in termen van 
(dodelijke) slachtoffers 

2503 verslaggever  verslaggever citeert luitenant-generaal Couzy die waarschuwt voor 
tientallen doden als gevolg van een militaire interventie in voormalig 
Joegoslavië 
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2603 verslaggever  verslaggever meldt dat politici ontstemd reageren op uitlatingen 
Couzy 

2603 Lagas  redacteur betoogt dat waarschuwing van Couzy minister Ter Beek 
politiek goed uitkomt, ook hij heeft bedenkingen bij inzet 
gevechtstroepen in voormalig Joegoslavië vanwege de risico’s  

0909 Wecke  extern deskundige (polemoloog) betoogt op basis van opiniepeiling 
dat steun voor militaire interventie wegebt zodra risico op dodelijke 
slachtoffers expliciet in vraagstelling opgenomen wordt  

0610 verslaggever  verslaggever citeert PvdA-kamerlid Van Traa die, op bezoek in 
Bosnië, verklaart dat Nederland zich wel twee keer moet bedenken 
om troepen te leveren voor een VN-macht als er een vredesregeling 
tot stand komt 

1910 Van 
Dulfhuizen 

 extern deskundige (woordvoerder VVDM) betoogt naar aanleiding 
van verongelukken (Defensie) dan wel sneuvelen (dagbladen) 
Nederlandse militair in Kroatië (voertuig reed op landmijn, dode en 
ernstig gewonde) dat ‘niet onaanvaardbaar’ te vaag is en pleit ervoor 
dat politici zich duidelijker uitspreken over de risico’s, durft men dat 
niet aan dan is het eerlijker en beter niet tot uitzending over te gaan  

1011 verslaggever  verslaggever meldt dat minister Ter Beek, voor overleg bij de VN-
commandant in Bosnië, een beeld tracht te krijgen van de 
geweldsinstructie die het elfde bataljon van de luchtmobiele brigade 
mee zal krijgen 

1211 verslaggever  verslaggever meldt dat minister Ter Beek vindt dat uitzending 
bataljon niet vertraagd mag worden, ook al is nog onduidelijk waar 
bataljon gelegerd zal worden; geweldsinstructie wijkt niet af van de 
andere bewapende VN’ers in het gebied, die zich terughoudend 
moeten opstellen 

1311 parlements- 
redactie 

 verslaggever meldt dat geweldsinstructie zelfde is als die van andere 
VN-eenheden in Bosnië en dat taak en bewapening ‘robuuster’ 
optreden mogelijk maken (robuuster dan van de transport- en 
verbindingseenheden); premier Lubbers wil niet zeggen wat dat 
precies inhoudt, daarvoor is overleg met Kamer en VN-commandant 
nodig  

1611 Siekmann  extern deskundige (jurist) geeft historische analyse van het begrip 
‘zelfverdediging’ en constateert dat VN in de praktijk de 
bevoegdheden altijd beperkt interpreteren, onder meer uit vrees voor 
escalatie 

1501 Breedveld 
en Meijer 

 redacteuren interviewen minister Ter Beek die onder meer stelt dat 
dat hij het verantwoord moet vinden om militairen naar voormalig 
Joegoslavië te sturen en dat is alleen het geval als precies bekend is 
wat hun opdracht is 

2801 verslaggever  verslaggever citeert commandant van het bataljon die de 
geweldsinstructie samenvat in de woorden ‘als ik word beschoten, 
schiet ik terug’ 

    
1803 Loos De 

Telegraaf 
extern deskundige (luitenant -generaal) benadrukt dat militair 
personeel moet leren leven met risico’s, (geldt ook voor politici), 
beroepsmilitairen die de risico’s niet accepteren, horen in krijgsmacht 
niet thuis  

2503 verslaggever  verslaggever meldt dat luitenant-generaal Couzy ‘niet staat te 
popelen’ om met gevechtseenheden naar voormalig Joegoslavië te 
gaan ( hij vreest veel slachtoffers) en dat politici ontstemd reageren op 
uitlatingen Couzy  

1210 verslaggever  verslaggever citeert extern deskundige (luitenant-kolonel Clabber, 
commandant bataljon slachtoffers)) die naar aanleiding van 
verongelukken (Defensie) dan wel sneuvelen (dagbladen) 
Nederlandse militair in Kroatië, verklaart dat de risico’s niet 
onaanvaardbaar zijn (voertuig reed op landmijn, dode en ernstig 
gewonde) 
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1311 verslaggever  verslaggever meldt dat geweldsinstructie zelfde is als van reeds 
aanwezige VN-eenheden in Bosnië (schieten als zelfverdediging), 
taak en bewapening maken ‘robuuster’ optreden mogelijk (robuuster 
dan van de transport- en verbindingseenheden); woordvoerder 
Defensie zegt dat zulks betekent ‘het op het juiste moment laten zien 
van je spierballen’ en geeft als voorbeeld de Britten die, als ze worden 
tegengehouden, de loop van een tank op een controlepost richten, dat 
helpt  

2101 verslaggever  verslaggever meldt dat volgens minister Ter Beek de beloften van 
generaal Mladić voor een ‘vrije doorgang’ en de eigen stevige 
uitrusting voor een veilige inzet van het bataljon in Zepa en Srebenica 
moeten zorgen  

 

Het overzicht van de discussie rond ‘aanvaardbaar risico/robuust(er) optreden’, brengt 

enkele opvallende kenmerken aan het licht: 

 

• Trouw besteedt opvallend vaak aandacht aan deze discussie, in 17 artikelen komen vragen rond 

wat een aanvaardbaar risico is en wat robuust(er) optreden inhoudt aan de orde (de Volkskrant 9, 

NRC Handelsblad 7, De Telegraaf 5); 

• eigen redacteuren (nieuwsanalyses, interviews) en columnisten mengen zich niet of nauwelijks in 

deze discussie (7 van de 37 artikelen), ‘aanvaardbaar risico/robuust(er) optreden’ is het domein 

van verslaggevers (N=18) en van externe deskundigen, voornamelijk met een militaire 

achtergrond (N=11); 

• zowel de discussie rond ‘aanvaardbaar risico’ als die rond ‘robuust(er) optreden’ kan gelden als 

een schoolvoorbeeld van semantische strategie: politici trachten steun te verwerven/te behouden 

voor een standpunt en zien er zorgvuldig van af een heldere omschrijving van het concept te 

geven; 

• aard en omvang van de risico’s worden door politici op geen enkele manier benoemd, volstaan 

wordt met de uitspraak dat de risico’s ‘aanvaardbaar’ (na verongelukken/sneuvelen militair in 

Kroatië zeggen sommige betrokkenen ‘niet onaanvaardbaar’) zijn; afgaande op de berichtgeving 

in de onderzochte dagbladen wordt ook in het Kamerdebat niet van deze lijn afgeweken, 

‘robuuster optreden’ is mogelijk waardoor de risico’s aanvaardbaar zijn;  

• hetzelfde mechanisme is waar te nemen rond de term ‘robuust(er) optreden’; bij de introductie 

van de term ‘robuust optreden’ geeft de betrokken militair (brigade-generaal Brinkman) een 

tamelijk heldere aanduiding van wat dat inhoudt (vrij vertaald: een lik-op-stuk-beleid), enkele 

dagen later is de uitdrukking overgenomen door politici en – klein maar niet onbelangrijk detail – 

aangepast: zij spreken van ‘robuuster optreden, de invulling daarvan verschilt per woordvoerder. 
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Activistische opstelling en politiek isolement van Nederland  

 

Pas na het bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag wordt het ijveren van Nederland 

voor een rechtvaardige vrede voor de Bosnische Moslims, een thema in de analyses en 

beschouwingen in de onderzochte dagbladen. Goed beschouwd is deze discussie 

(groten)deels een variant op de discussie die we onder ‘moralisten versus realisten’ 

samengevat hebben. Omdat het gaat om een specifiek op de Nederlandse inzet voor en 

positie in de kwestie-Bosnië toegesneden issue gaat, besteden we er apart aandacht aan.  

  
Box 9.12 Activistische opstelling en politiek isolement van Nederland in kwestie-Bosnië   

datu
m 

auteurs dagblad activistische opstelling en politiek isolement Nederland 

2508 Nysingh De 
Volkskrant 

redacteur meldt dat minister Kooijmans Owen en Stoltenberg heeft 
uitgenodigd voor bezoek aan Den Haag; Kooijmans, aldus Nysingh, is 
bezorgd dat Bosnische Moslims een opdeling wordt opgedrongen en 
vindt Duitsland aan zijn zijde  

2608 verslaggever  verslaggever citeert minister Kooijmans die op persconferentie na 
afloop van bezoek Owen en Stoltenberg benadrukt dat Nederland met 
kritiek op de voorstellen van de bemiddelaars niet alleen staat; 
verslaggever meldt dat ontmoeting plaats vond op verzoek van de beide 
bemiddelaars  

1311 Bleich  redacteur schrijft dat Hongaarse schrijver op solidariteitsbijeenkomst 
voor Bosnië haar twijfels vlijmscherp verwoordde (niemand kan 
absolute onschuld claimen) en Bosnische president opgeroepen heeft 
Owen/Stoltenberg-plan te ondertekenen 

1811 Faber  externe deskundige (IKV-secretaris) signaleert n.a.v. berichtgeving over 
solidariteitsbijeenkomst voor Bosnië dat ook Nederland Bosnië in de 
steek laat (symptomatisch: de oproep van de Hongaarse schrijver 
Konrad aan Bosnische president om Owen/Stoltenberg-plan te 
ondertekenen) en zet zich fel af tegen deze Umwertung aller Werte  

2311 verslaggever  verslaggever meldt na bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse 
Zaken dat Bosnische VN-ambassadeur Sacirbey Nederland prijst voor 
inzet Bosnische zaak 

2411 Nysingh  redacteur signaleert verschuivende stemming ten opzichte van 
Bosnische Moslims, Izetbegović wordt steeds meer als warlord gezien 
(vooral door de Britten en Lord Owen volgens Nysingh) 

1712 Joustra  redacteur concludeert na bliksembezoek van Kooijmans aan Sarajevo 
dat activistische opstelling van Nederland geleid heeft tot politiek 
isolement in de EU; meldt verder dat Bosnische premier Siladjzic 
Nederland lof toezwaait, als er een regeling komt is Nederland een van 
de weinige landen die zich niet behoeft te schamen 

    
2408 Meines NRC 

Handelsblad 
redacteur brengt kritiek minister Kooijmans op Owen/Stoltenberg-plan 
naar buiten (onder meer: in strijd met in Londen gemaakte afspraak om 
etnische zuiveringen niet te accepteren); toch kan Kooijmans geen veto 
uitspreken over de voorstellen van Owen en Stoltenberg, in dat geval 
wordt Nederland namelijk verantwoordelijk gesteld voor het voortduren 
van de oorlog  
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2608 Meines  redacteur concludeert in nieuwsanalyse terugblikkend op het bezoek van 
Owen en Stoltenberg dat Nederland binnen de EG politiek alleen staat: 
Duitsland accepteert de voorstellen, Nederland loopt nog sterker de 
kans het verwijt te krijgen de eenheid te doorbreken met zijn kritiek op 
een regeling die volgens de rest van de EG het geweld kan stoppen; hij 
meldt verder dat de Bosnische VN-ambassadeur Sacribey Nederland 
bedankt voor de ‘goede morele opstelling’  

2808 Meines  redacteur formuleert in reactie op interview met EG-commissaris Van 
den Broek, opnieuw het dilemma voor Kooijmans: een ‘goede morele 
opstelling’ wordt ineffectief als je binnen de EG alleen staat 

0309 Heldring   columnist verwijt minister Kooijmans de aloude stelregel ‘Spreek 
zachtjes en houd een knuppel in de hand’ dubbel te schenden: 
Kooijmans spreekt luid zonder een knuppel in de hand te hebben 

0909 verslaggever  verslaggever meldt vanuit New York (minister Ter Beek is voor overleg 
in de VS) dat Boutros Ghali Nederland prijst voor beschikbaar stellen 
van troepen, het enige concrete aanbod op dat moment  

1111 Starink  redacteur meldt dat op solidariteitsbijeenkomst voor Bosnië ten huize 
van Amsterdamse burgermeester de Hongaarse schrijver Konrad de 
Bosnische president opgeroepen heeft het Owen/Stoltenberg-plan te 
ondertekenen, dat is de minst slechte oplossing  

1211 Michielsen  redacteur interviewt Hongaarse schrijver Konrad, die zijn oproep aan 
Bosnische president om Owen/Stoltenberg-plan te ondertekenen, 
herhaalt  

2311 Jensma  redacteur signaleert na bijeenkomst EU-ministers van Buitenlandse 
Zaken dat houding EU ten opzichte van Izetbegović cs verschuift 
(‘bekoelde liefde’) 

3011 Jensma  redacteur signaleert dat bij vredesbesprekingen tussen EU en de 
strijdende partijen voor Nederland geen enkele rol weggelegd is, tot 
teleurstelling van minister Kooijman, en concludeert dat de relatief forse 
troepenbijdrage en de activistische opstelling van Nederland geen 
gewicht in de schaal leggen 

2212 Nieuwenhui
s 

 redacteur schrijft op gezag van woordvoerders van fracties in de 
Tweede Kamer dat minister Kooijmans enigszins geïsoleerd dreigt te 
raken en dat Defensie de zaken realistischer inschat 

1801 Van Vuren   externe deskundige (generaal-majoor van de landmacht) hekelt 
opstelling van minister Kooijmans (wie in buitenland zaken wil doen 
kan beter dáár gelijk krijgen dan het thuis te hebben, anders kan 
ministerie van Buitenlandse Zaken beter ministerie van binnenlands 
gelijk heten)  

    
2508 verslaggever Trouw zich baserend op persbureaus meldt krant dat minister Kooijmans 

zorgen heeft over bepaalde onderdelen van Owen/Stoltenberg-plan en 
zich gesteund weet door Duitsland 

0809 verslaggever  verslaggever meldt vanuit New York (minister Ter Beek is voor overleg 
in de VS) dat Boutros Ghali Nederland prijst voor beschikbaar stellen 
van troepen, het enige concrete aanbood op dat moment  

2311 verslaggever  verslaggever meldt na bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse 
Zaken dat Bosnische VN-ambassadeur Sacirbey Nederland uitbundig 
prijst voor ‘principiële houding’ 

1512 Meijer  redacteur concludeert dat Nederland binnen de EU buitenspel staat en 
meldt Bosnische lof voor Nederlandse opstelling 

    
2608 Hagens De 

Telegraaf 
redacteur meldt na overleg tussen Owen/Stoltenberg en minister 
Kooijmans, dat Kooijmans twijfels blijft houden over bepaalde 
onderdelen van Owen/Stoltenberg-plan 

1812 Vermaat  redacteur interviewt burgermeester van Srebenica die zegt dat zijn stad 
met smart op de komst van de luchtmobiele brigade zit te wachten, 
Nederland is goed voor Bosnië, Engeland en Frankrijk veel minder 
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Het meest opvallende verschijnsel dat uit het overzicht van de discussie over het subthema 

‘activistische opstelling en politiek isolement van Nederland’ naar voren komt, is dat alleen 

NRC Handelsblad vanaf het bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag duidelijk en 

met regelmaat tot de conclusie komt dat de activistische opstelling van Nederland (minister 

Kooijmans) in de kwestie-Bosnië binnen de Europese Unie tot een politiek isolement geleid 

heeft. In de Volkskrant en Trouw wordt die conclusie half december 1993 getrokken, tot die 

tijd overheerst waardering voor de opstelling van Nederland, onder meer tot uiting komend 

in publieke lof van Bosnische actoren voor de inzet en opstelling van Nederland inzake de 

kwestie-Bosnië. 

 

• NRC Handelsblad signaleert al tijdens het bezoek van Owen en Stoltenberg aan Den Haag dat 

Nederland binnen de EU in een politiek isolement is geraakt en komt er ook daarna herhaaldelijk 

op terug (N = 11, in overgrote meerderheid analyses en achtergrondartikelen geschreven door 

eigen redacteuren (N=9)); 

• De Volkskrant en Trouw signaleren half december 1993 dat Nederland binnen de EU in een 

politiek isolement geraakt is, in De Telegraaf komt het niet ter sprake; 

• lof voor Nederland (van VN en van Bosnische politici) dringt niet door tot de kolommen van 

NRC Handelsblad, wel tot die van de Volkskrant, Trouw en een enkele keer tot die van De 

Telegraaf; 

• kritiek op de opstelling van Nederland klinkt vooral in de kolommen van NRC Handelsblad, het 

meest uitgesproken in de column van Heldring (030993 – Kooijmans zondigt dubbel tegen de 

stelregel ‘spreek zachtjes en houd een knuppel in de hand’) en in een bijdrage van generaal-

majoor Van Vuren (180194 – hij spreekt over een ministerie van binnenlands gelijk);  

• de artikelen waarin geconcludeerd wordt dat Nederland binnen de EU in een politiek isolement is 

geraakt, zijn vrijwel steeds geschreven door ‘Haagse’ redacteuren, de artikelen met Bosnische lof 

voor Nederland door redacteuren die ‘Joegoslavië’ doen.   
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