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Samenvatting 

Verloren in Srebrenica 

Verantwoordelijkheid en subjectiviteit in de reconstructies van een gefaalde 

peacekeeping missie 

 

In 1995 kwamen Nederlandse VN militairen terug van een missie in Srebrenica 

waarbij er duizenden slachtoffers vielen. Het in 1993 door de Verenigde Naties tot  “Safe 

Area” uitgeroepen gebied voor Bosnische Moslims was veroverd door Bosnische Serviërs, 

die vervolgens met name een groot deel van de op de vlucht geslagen mannelijke bevolking 

vermoordden. De vraag naar verantwoordelijkheid in relatie tot de Nederlandse VN-missie in 

Srebrenica is de afgelopen jaren op verschillende manieren beantwoord door politici, 

diplomaten, militairen, journalisten, wetenschappers, juristen, overlevenden en activisten. Het 

NIOD-rapport en de Nederlandse parlementaire enquête hebben de geschiedenis van de 

Srebrenica-missie niet afgesloten. Getuige de vele rechtszaken gerelateerd aan Srebrenica en 

de frequentie waarmee nieuwe en oude Srebrenica-kwesties in de media opduiken kan gesteld 

worden dat Srebrenica nog steeds door de Nederlandse samenleving spookt. 

In dit proefschrift wordt het “spook” van Srebrenica tot onderwerp gemaakt. Dit wordt 

gedaan door niet in de eerste plaats de vraag te stellen wat de internationale 

verantwoordelijkheid voor Srebrenica behelst, maar door te analyseren hoe de diverse 

Srebrenica-reconstructies de internationale verantwoordelijkheid in relatie tot Srebrenica 

hebben vormgegeven. Het Nederlandse NIOD-rapport en de rechtstribunalen spelen hierin 

een belangrijke rol.  

Een aantal prominente thema’s en referenties in het Srebrenica-debat wordt opnieuw 

bezien in het licht van een poststructuralistische verantwoordelijkheidsbenadering. Tot de 

besproken thema’s behoren de ethiek en effectiviteit van internationale interventie, de 

conceptualisering van geweld als genocide, etnische identiteit en gemeenschap, de 

voorspelbaarheid van de val van Srebrenica en de rol van trauma’s en getuigen. In het 

onderzoeksperspectief is verantwoordelijkheid onlosmakelijk verbonden aan subjectiviteit en 

ethiek. Met deze benadering kan begrepen worden hoe het proces waarin het geweld in 

Srebrenica tot onderwerp, ofwel subject, gemaakt wordt gerelateerd is aan de vormgeving van 

verantwoordelijkheden.  
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In de analyse ligt de nadruk op de dubbele werking van teksten en getuigenissen, 

waarin altijd zowel een deel van de werkelijkheid wordt buitengesloten als geproduceerd. 

Hoewel deze dubbele werking onontkoombaar is in elke zinvolle tekst, wordt de politieke 

betekenis van dit proces vaak niet als zodanig herkend. Het doel van dit onderzoek is (in de 

meeste gevallen) niet het weerleggen van de feitelijkheid van de representaties, maar het 

blootleggen van mogelijkheidsvoorwaarden en beperkingen die de teksten in zich dragen om 

iets als een relevant feit te presenteren of juist niet. In de introductie wordt het dubbele effect 

van representaties van schokkende gebeurtenissen uiteengezet aan de hand van een 

tekstfragment van Robert Musil dat een belangrijke bijdrage levert aan het theoretisch 

perspectief.  

Hoewel dit proefschrift verwijst naar gebeurtenissen in het verleden, is het in eerste 

instantie niet bedoeld als een historiografie maar als een politieke analyse van een actueel 

fenomeen. De Srebrenica-rapportages die besproken worden, beschrijven weliswaar 

gebeurtenissen van het verleden, maar hebben ook een effect op de vormgeving en politieke 

en juridische mogelijkheden in het heden en de toekomst. Wanneer bijvoorbeeld de 

Srebrenica rapportages, de internationale diplomatie en de genocide conventie etnische 

groepen representeren als universele pre-politieke basiseenheden in de internationale 

samenleving, dan wordt in politieke conflicten het verdedigen van hybride identiteiten al snel 

“onrealistisch” of, zoals in het geval van de genocide conventie, juridisch onmogelijk. 

In dit onderzoek wordt geconcludeerd, dat met name het analytisch en moreel 

positivisme dat ten grondslag ligt aan veel Srebrenica-rapportages, eerder oorzaak dan gevolg 

is van het voortduren van Srebrenica als “kwelgeest” van de Nederlandse politiek. De wijze 

van beschrijven en codificeren van de gebeurtenissen heeft te vaak een depolitiserend effect. 

Door deze depolitisering blijven belangrijke politieke vragen buiten beeld. Niet alleen 

concrete politieke vraagstukken zoals bijvoorbeeld de internationale en militaire 

verantwoordelijkheid ten aanzien van genocide, maar ook andere ethisch-politieke dimensies 

die in elke beschrijving van de werkelijkheid aanwezig is. Door de nadruk te leggen op de 

processen waarin de gebeurtenissen tot onderwerp of tot feiten geworden zijn, laat dit 

onderzoek zien waar een aantal verantwoordelijkheidsvragen te vinden zijn en hoe ze op een 

andere manier gesteld kunnen worden.  

 



 175 

Opbouw 

De analyse is als volgt opgebouwd. In elk hoofdstuk wordt een aantal prominente 

representaties van Srebrenica geanalyseerd. In hoofdstuk 1, Confrontatie met een mondiaal 

probleem, wordt aan de hand van een tekstfragment van Robert Musil de 

onderzoeksbenadering van de verantwoordelijkheidsvraag geïntroduceerd. Het tekstfragment 

illustreert dat het beschrijven van een gebeurtenis niet los gezien kan worden van de 

identiteitsconstituerende effecten van de uitspraken zelf. Deze bedoelde en onbedoelde 

effecten hebben een directe relatie naar de mogelijkheidsvoorwaarden van een 

verantwoordelijke respons. Het fragment laat bijvoorbeeld zien hoe de unieke betekenis van 

een gebeurtenis kan verdwijnen wanneer we deze benaderen met een algemeen verklarend 

patroon. Het laat ook zien hoe de interpretatiekaders verbonden zijn aan processen van 

kadrering en categorisering die als zodanig niet ter discussie staan. Deze processen zijn 

inherent politiek – want verbonden aan processen van in- en uitsluiting - maar vallen buiten 

het domein wat normaal gesproken als politiek beschouwd wordt. De vraag wie een stem 

heeft in de reconstructies van het gebeurde en wie als  actor, getuige of buitenstaander 

beschouwd wordt is ook verbonden aan de politiek van de beschrijving, hoe neutraal of 

objectief deze ook mag lijken. 

In Hoofdstuk 2 Verloren in theorieën van Internationale Betrekkingen: Subjectiviteit, 

ethiek en verantwoordelijkheid, wordt beargumenteerd dat traditionele positivistische 

theorieën op het gebied van geschiedenis, internationale betrekkingen en recht een grote rol 

spelen in de Srebrenica-rapportages en dat deze slechts een zeer beperkte opvatting van 

verantwoordelijkheid mogelijk maken. Het gaat verder in op de vraag hoe een 

poststructuralistische benadering van mondiale problemen nieuwe perspectieven kan openen 

op verantwoordelijkheidsvragen. Dit perspectief benadrukt de verknooptheid van 

verantwoordelijkheid, subjectiviteit en ethiek en introduceert daarbij het begrip “heteronome 

verantwoordelijkheid”. In tegenstelling tot een autonoom verantwoordelijkheidsbegrip  

waarin het subject verondersteld wordt vrij te zijn naar welke principes het handelt, gaat een 

heteronome verantwoordelijkheid vooraf aan de totstandkoming van het “het autonome 

individu”, “de staat” of andere verantwoordelijk geachte entiteiten. Vanuit dit heteronome en 

relationele perspectief op verantwoordelijkheid kan duidelijk gemaakt worden hoe deze 

verantwoordelijkheid ook juist beperkt wordt – of verloren lijkt te gaan – door de 

symbolisatie ervan. De relevantie van deze verantwoordelijkheidsconceptie wordt in de 

volgende hoofdstukken aan de hand van een selectie Srebrenica-rapportages verkend.  
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Hoofdstuk 3 Verloren in definities: Het wordingsproces van Srebrenica tot mondiaal 

probleem richt zich op de representaties die Srebrenica op een internationaal podium hebben 

gebracht. Het laat zien dat de definiëring van het geweld in Srebrenica direct verbonden was 

aan verschillende interpretaties van de oorlogscontext in Bosnië. Er wordt geanalyseerd hoe  

de verschillende dimensies van de definitiestrijd gerelateerd zijn aan de 

mogelijkheidsvoorwaarden van een internationale respons. 

Hoofdstuk 4 Verloren in revisionisme: De relationaliteit van waarheid gaat in op de 

representaties waarin ontkend wordt dat er in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden. De 

revisionisten positioneren de gebeurtenissen in Srebrenica als een door de internationale 

gemeenschap in scène gezette legitimatie voor een liberaal/kapitalistisch interventionisme. De 

analyse van deze representatie laat zien hoe kwetsbaar de positivistische analyses zijn voor 

het revisionisme. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe er vanuit een poststructuralistisch 

perspectief waarheidsclaims en morele oordelen geveld kunnen worden. 

Hoofdstuk 5 Verloren in instrumentalisme: De depolitisering van militaire actie, 

diplomatie en genocide toont aan wat er verloren gaat in de instrumentalistische benadering 

van militaire actie, diplomatie en misdaden tegen de menselijkheid. Een strikte scheiding van 

doel en middelen is typerend voor veel benaderingen van militaire en diplomatieke strategie. 

Deze voorstelling van zaken plaatst militaire actie in een instrumenteel, a-politiek en 

pragmatisch domein en maakt het daarmee moeilijk om deze acties ook als productief te zien 

in het scheppen van politieke en juridische subjectiviteit en mogelijkheden. Deze scheiding 

speelt een belangrijke rol in een aantal prominente academische verhandelingen over 

Srebrenica. 

Hoofdstuk 6 Verloren in harde kennis: Onzekerheid,” intelligence failures” en de 

“ last minute” genocide van Srebrenica verkent de politieke rol van waarheidsvinding in de 

historische en juridische reconstructies die na de val van de enclave zijn gemaakt. Het NIOD 

rapport reconstrueert het geweld in Srebrenica als een “verrassingsaanval” en als een 

“ intelligence failure”. Beargumenteerd wordt dat deze claims rusten op een problematische 

opvatting over de mogelijkheden van “harde kennis” die een belangrijke rol speelt binnen 

intelligence studies. Een soortgelijke harde kennisopvatting kan ook herkend worden in de  

militair-technische reconstructies van het oorlogstribunaal voor het voormalige Joegoslavië. 

Hoewel er onderscheid gemaakt kan worden tussen de politieke verantwoordelijkheid om 

genocide te voorkomen en een juridische verantwoordelijkheid om de daad van genocide of 

medeplichtigheid daaraan te bestraffen, zijn in beide domeinen theorieën over intenties en 

voorkennis relevant. De instrumentalistische benadering van militaire omstandigheden laat 
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echter belangrijke verantwoordelijkheidsvraagstukken buiten beeld. Zowel de politieke als de 

juridische benaderingen sluiten paden af die een ander soort historische representaties zouden 

kunnen mobiliseren; representaties die een grotere sensitiviteit ten toon spreiden ten aanzien 

van beeld en taal en hun invloed op een mogelijke toekomst. 

Hoofdstuk 7 Verloren in de sociale orde: Staatsverhalen en traumaherinneringen 

analyseert de politieke relevantie van het identificeren van trauma in relatie tot de Srebrenica-

missie. Srebrenica is een onderwerp geworden dat niet alleen wordt aangeduid als “Europa’s 

grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog”, maar ook als een “nationaal trauma” 

voor Nederland. De relatie tussen trauma en staatsverhalen wordt hier verkend en leidt tot de 

conclusie dat het Srebrenica trauma ingezet wordt om een problematische status-quo te 

verdedigen in plaats van het trauma te benaderen als bron voor mogelijke politieke 

veranderingen.  

Hoofdstuk 8 Verloren in codificatie: Het doorbreken van staatsverhalen en het streven 

naar heling, afsluiting en objectiviteit analyseert de politieke effecten van de representaties 

van traumaherinneringen van directe getuigen. Met betrekking tot traumatische 

geschiedenissen worden er verschillende strategieën ingezet om de ervaringen van directe 

getuigen te codificeren en tot verhaal te maken. De onderzoekers van het NIOD hebben er in 

het Srebrenica-rapport voor gekozen om emotionele getuigenissen zoveel mogelijk te 

vermijden met als doel een zo objectief mogelijk rapport te kunnen presenteren. Andere 

onderzoekers betogen echter dat juist in de emotionele getuigenverklaringen de waarheid over 

Srebrenica te vinden is. Beide opvattingen worden in dit hoofdstuk geanalyseerd en er wordt 

beargumenteerd, dat in alle benaderingen noodzakelijkerwijs vormen van mythologisering 

aanwezig zijn die een politieke rol spelen.  

In het laatste hoofdstuk 9 Verloren in afsluiting: Toekomstvisies wordt het belang van 

een gedeterritorialeerde niet-essentialistische verantwoordelijkheidsopvatting benadrukt. De 

rapportages over de gefaalde peacekeeping missie in Srebrenica constitueren niet alleen 

bepaalde subjecten en verantwoordelijkheden, ze hebben ook een relatie naar de eigen 

identiteit en de beelden en (on)mogelijkheden van de toekomst. In het bijzonder de 

essentialistische premissen van authenticiteit, eenheid en afsluiting kunnen nieuwe vormen 

van enclavepolitiek voortbrengen, die potentieel gewelddadig zijn door hun 

uitsluitingseffecten. Er wordt geconcludeerd dat de wijze waarop we de gebeurtenissen in 

Srebrenica reconstrueren de toekomst weliswaar niet in deterministisch zin bepaalt, maar wel 

raakt aan de mogelijkheidsvoorwaarden voor de vormgeving van verantwoordelijkheid, 

identiteit en gemeenschap. 


