SREBRENICA IS NEDERLANDSE GESCHIEDENIS
“De functie van een herdenkingsplechtigheid is toch het in ere herstellen van een
gemeenschappelijke voorstelling van de wereld nadat deze (meestal door een gruwelijke
gebeurtenis) is vernietigd?”

- Frank Meester en Coen Simon in Herdenken herdacht: Een essay om te vergeten van Simon(e) van Saarloos.

Wat gebeurde er in Srebrenica?
Op 11 juli 2020 is het precies 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica zich voltrok.
Het was de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de val van de
‘veilige enclave‘ Srebrenica op 11 juli 1995 vermoordden nationalistische Bosnisch-Servische
militaire troepen en Servische paramilitairen in slechts enkele dagen 8.372 Bosnische
moslimmannen en minderjarige jongens. De vermoorde mannen en jongens waren geen
militairen, maar gewone burgers, zoals bewoners van het stadje Srebrenica en Bosnische
moslims die gedurende de oorlog hun toevlucht hadden gezocht in deze door de Verenigde
Naties uitgeroepen ‘safe area’. Dit gebied hoorde het Nederlandse VN-Bataljon Dutchbat veilig
te stellen. Dutchbat faalde echter deze bescherming te bieden, waardoor na de val van de
moslimenclave veel mannen en jongens via de bergen op de vlucht sloegen. De overgebleven
mannen werden met de hulp van Dutchbat gescheiden van de vrouwen, kinderen en ouderen.
(Bosnisch-) Servische militairen deporteerden vervolgens 25.000 vrouwen, kinderen en
ouderen naar ander gebied, waarna ze de mannen en jongens afvoerden en systematisch
executeerden.
Weinig aandacht voor deze donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis
De Srebrenica genocide is ontegenzeggelijk een donkere bladzijde in de Nederlandse
geschiedenis, die Bosnië-Herzegovina en Nederland en hun burgers aan elkaar verbindt. Deze
connectie is concreet zichtbaar in het feit dat Bosnische Nederlanders die de oorlog in BosniëHerzegovina hebben overleefd, Dutchbatters, verantwoordelijke politici alsook hun opvolgers
nog steeds kampen met de verwerking van de oorlog, en meer specifiek de gevolgen van het
falen rondom Srebrenica. Toch krijgt deze gezamenlijke geschiedenis niet de aandacht die het
toekomt. Als gevolg blijft het collectieve bewustzijn over de Srebrenica genocide in Nederland
achter.
Genocide-ontkenning
Ontkenning is de laatste fase van genocide. De ontkenning van de genocide in Srebrenica
begon direct erna met het heimelijk begraven van de lichamen van de meer dan 8.000
vermoorde Bosnische moslimmannen en -jongens in verschillende massagraven. Dit proces
van ontkenning werd nog eens bekrachtigd door de verplaatsing van de lichamen van de
slachtoffers en herbegraving in secundaire massagraven. Daarmee probeerden (Bosnisch-)
Servische militairen de genocide voor het oog van de wereld te verbergen. Desondanks zijn
inmiddels de stoffelijke resten van meer dan 7.000 lichamen opgegraven en geïdentificeerd
en hebben de meeste slachtoffers een fatsoenlijke begrafenis gehad in het Potočari Memorial
Center.

Herdenking van de Srebrenica genocide op het Plein in Den Haag

Het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Gerechtshof hebben bevestigd dat in
Srebrenica sprake was van genocide. Ondanks juridische consensus en het overweldigende
bewijs voor het plaatsvinden van de genocide, worden verschillende tendensen van ontkenning
in recente jaren steeds zichtbaarder en invloedrijker, niet alleen op de Balkan maar ook op
internationaal niveau. Ontkenning kent een spectrum aan vormen: van de bestrijding van het
feitelijk vastgestelde aantal genocideslachtoffers en hun identiteit, revisionisme van historische
narratieven over slachtoffer- en daderschap, tot aan de verheerlijking van (Bosnisch-)Servische
oorlogsmisdadigers. Zolang ontkenning voortduurt, is er sprake van genocide.
Nederlandse verantwoordelijkheid in erkenning en herdenking Srebrenica genocide
Om systematische ontkenning van de genocide in Srebrenica tegen te gaan, alsook een
betekenisvolle verwerking van de genocide te realiseren, is structurele erkenning en
herdenking nodig. Gezien de Nederlandse betrokkenheid bij deze tragedie heeft Nederland
een belangrijke verantwoordelijkheid om dit te faciliteren. Om dit te verwezenlijken lanceert het
collectief Bosnian Girl de campagne Srebrenica is Nederlandse geschiedenis.
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De campagne
Srebrenica is Nederlandse geschiedenis is een campagne waarmee we aandacht vragen
voor de Srebrenica genocide, de rol van Nederland en de 25 jarige herdenking hiervan
in Nederland. De campagne heeft als hoofddoel het collectieve bewustzijn en nadenken
over de genocide van Srebrenica te bevorderen. Hiermee willen we betrokken politieke
en maatschappelijke actoren in beweging brengen om het bewustzijn en nadenken over
deze geschiedenis in verschillende publieke domeinen van de Nederlandse samenleving te
verankeren.
De campagne beoogt drie concrete doelen te verwezenlijken die helpen bij die structurele
verankering:
1.

2.
3.

De Srebrenica genocide krijgt meer aandacht in het Nederlandse geschiedenis- en
maatschappijleeronderwijs en wordt daarbij op inclusieve wijze onderwezen. De
onlangs geactualiseerde Nederlandse canon wordt als moment aangegrepen om het
venster over Srebrenica een gedegen en geactualiseerde digitale basis te geven.
Hiervoor worden gesprekken gevoerd met nabestaanden en organisaties die zich al
jaren inzetten voor erkenning.
De totstandkoming van een permanent nationaal monument in Den Haag waar alle
burgers kunnen herdenken.
De Srebrenica herdenking krijgt structurele financiering vanuit de overheid.

Om deze drie doelen te realiseren, spreken we de volgende politieke en maatschappelijke
actoren aan:
1.

2.
3.

Uitgeverijen lesmethoden geschiedenis, docenten geschiedenis en maatschappijleer,
lerarenopleidingen geschiedenis (alsook het Landelijk Overleg Geschiedenis
Opleidingen), Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland,
vakcommissies geschiedenis en maatschappijleer, Stichting Leerplan Ontwikkeling,
curriculumexperts, schoolbestuurders primair en voortgezet onderwijs, faculteiten
geesteswetenschappen en rechtsgeleerdheid, organisaties die relevant aanvullend (les)
materiaal kunnen leveren over het onderwerp (bijv. NIOD), en canoncommissie 		
Kennedy.
Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders Den Haag.
De Tweede Kamer en het kabinet.

De campagne bestaat uit een tijdelijk monument dat vanaf de herdenking op 11 juli 2020 drie
weken lang op het Plein in Den Haag wordt getoond, een online fotoserie en korte campagne
film die gedeeld kunnen worden via sociale media en een educatieve website met artikelen en
documentaires.
De online herdenking heeft extra waarde door de ingrijpende maatregelen rondom de
coronapandemie, waardoor de fysieke herdenking dit jaar slechts in beperkte mate kan
plaatsvinden. Om die reden bouwen we een website en twee sociale media-platformen
(Facebook en Instagram) die het tijdelijk monument voor iedereen thuis toegankelijk maakt. Op
deze wijze kan alsnog collectief herdacht worden.
Een tijdelijk monument; een (online) fotoserie van 25 Bosnische Nederlanders van 25
jaar oud
Wij herdenken de genocide dit jaar met een fotoserie die bestaat uit 25 portretfoto’s van
Bosnisch-Nederlandse vrouwen en mannen van 25 jaar oud, gemaakt door topfotografe Robin
de Puy. De jonge vrouwen en mannen hebben de oorlog niet (bewust) meegemaakt, maar zij
symboliseren door hun dubbele identiteit de verbondenheid van de Nederlandse en Bosnische
geschiedenis. Hun aanwezigheid in de Nederlandse samenleving benadrukt het belang van
gezamenlijke vertelling en herdenking van de Srebrenica genocide. Zij belichamen zowel een
gedeeld verleden als een gezamenlijke toekomst.

25 portretfoto’s

De 25 foto‘s staan vanaf 11 juli 2020 drie weken lang in groot formaat op het Plein in de vorm
van een cirkel opgesteld. Binnen de cirkel zal de fysieke herdenking – door coronamaatregelen
in geminimaliseerde vorm – plaatshebben. De geportretteerden houden de herinnering aan
de 8.372 vermoorde moslimmannen en -jongens levend en vormen een beschermende
cirkel rondom de herdenkende nabestaanden, overlevenden van de oorlog in geheel BosniëHerzegovina, Dutchbatters en andere betrokkenen. Aan de buitenzijde van de cirkel wordt de
titel Srebrenica is Nederlandse geschiedenis in doorlopende vorm - zonder begin en einde geplaatst, waardoor de woorden de aandacht zullen trekken van voorbijgangers die in eerste
instantie niet stil zouden staan bij de herdenking.

Ontwerp van de installatie met 25 portretfoto’s van Bosnisch-Nederlandse vrouwen en mannen opgesteld op het Plein

De betreffende foto’s zullen tevens als online fotoserie worden gepubliceerd. Daarnaast maakt
filmmaker en Bosnian Girl collectieflid Ena Sendijarević een korte campagne film. De foto’s en
campagne film staan primair op de website www.srebrenicaisnederlandsegeschiedenis.nl en
kunnen van daaruit verder verspreid worden, bijv. via sociale media. Om dit te faciliteren zullen
eveneens de accounts Srebrenica is Nederlandse geschiedenis op Facebook en Instagram
worden aangemaakt. Door de foto’s online te delen worden zowel de slachtoffers van de
genocide herdacht als structurele aandacht gevraagd voor de genocide in Srebrenica binnen de
Nederlandse samenleving.

Video still uit de korte campagnefilm

De website www.srebrenicaisnederlandsegeschiedenis.nl
Naast een prominente plek voor het digitale tijdelijke monument – de fotoserie – en de korte
campagne film, zal de website een platform zijn waar contextuele informatie te vinden is
over de val en genocide van Srebrenica, de rol van Nederland en de oorlog in voormalig
Joegoslavië. Eveneens biedt de website bronnen aan die de probleemanalyse en het belang
van de doelstellingen van onze campagne onderschrijven. Deze informatie wordt verstrekt
vanuit verschillende invalshoeken en door middel van diverse disciplines, met een bijzondere
plaats voor kunstzinnige uitingen. Concreet wordt deze informatie verstrekt in de vorm van
bestaande documentaires (i.s.m. IDFA en Eastern Neighbours Film Festival), podcasts en
relevante onderzoeken en artikelen. De website vormt derhalve een hub van bestaande
informatiebronnen.

Verder verzamelt de website verschillende initiatieven rondom de 25-jarige Srebrenica
herdenking. Daarmee biedt de website een extra podium aan belangengroepen die zich
al jaren inzetten voor meer aandacht voor de genocide in Srebrenica. Gedurende de
totstandkoming van het tijdelijke monument en de website wordt nauw samengewerkt
met verschillende organisaties die een lange staat van dienst hebben als het gaat
om de verankering van de Srebrenica genocide in de Nederlandse samenleving: het
voorbereidingscomité van de Srebrenica herdenking die sinds 1997 de nationale herdenking
organiseert op het Plein in Den Haag, vredesorganisatie PAX die zich al 25 jaar lang inzet voor
waarheidsvinding en gerechtigheid aangaande Srebrenica en de redactie van Argos die sinds
1995 onderzoek doet naar de vraag of de genocide voorkomen had kunnen worden.
Ten slotte kunnen de bezoekers via de website een petitie ondertekenen waarmee ze de drie
doelstellingen van het collectief onderschrijven en de verantwoordelijke actoren oproepen actie
te ondernemen. De website wordt gelanceerd op 3 juli 2020 en blijft ook na de herdenking
actief, totdat onze doelstellingen zijn behaald.
Bosnian Girl
Bosnian Girl is een collectief bestaande uit vier Bosnisch-Nederlandse vrouwen – Arna Mačkić,
Daria Bukvić, Emina Ćerimović en Ena Sendijarević – met achtergronden in respectievelijk
architectuur, theater, onderzoek & beleid en cinema. Via ons werk zetten we ons individueel
in voor een inclusiever Nederland met gedurfde visie op rechtvaardig ‘samen leven’. Wij zijn
samengekomen om onze krachten te bundelen voor een inclusieve geschiedvertelling en
herdenking van de Srebrenica genocide in Nederland.
Ruim 1.000 lichamen van de in Srebrenica vermoorde personen zijn nog steeds onvindbaar,
maar hun menselijkheid leeft voort in allen die herdenken. Wij geloven in de waardigheid en
verbondenheid van alle mensen, ongeacht hun achtergrond en staan voor een samenleving
waarin geweld niet langer een voorwaarde hoeft te zijn. Het is onze overtuiging dat inclusief
en structureel herdenken van grootschalig en systematisch geweld uit het verleden en hun
slachtoffers een wezenlijk onderdeel vormt van een dergelijke vorm van ‘samen leven’. Het
draagt namelijk bij aan een wereld in vrede waarin menselijke waardigheid essentieel is, terwijl
genocide-ontkenning een voedingsbodem vormt voor toekomstig geweld.
Collectief herdenken van een traumatische geschiedenis dient als een belangrijke les die kan
voorkomen dat een dergelijke geschiedenis zich herhaalt. Het voorkomen van herhaling van
het verleden kan uitsluitend wanneer alle groepen die een gebeurtenis raakt worden betrokken
bij een herdenking. Alleen op die manier wordt betekenisvolle verzoening gestimuleerd die
nodig is om te breken met de voortzetting van het geweld uit het verleden (Durakovic 2005).

De graffiti tekst in Potočari en het kunstwerk Bosnian Girl door de Bosnische kunstenares Šejla Kamerić

Of zoals Jean-René Ruez, hoofdonderzoeker oorlogsmisdaden bij het Joegoslavië-tribunaal,
het treffend stelde in de documentaire A Cry from the Grave: “[Srebrenica] is a crime against
humanity and a crime against humanity is a crime committed against every single one of us.”
De naam van het collectief verwijst naar het internationaal befaamde kunstwerk Bosnian Girl
van de Bosnische kunstenares Šejla Kamerić, wiens kunstwerk een inspiratie was voor de
ontwikkeling van de fotoserie van Srebrenica is Nederlandse geschiedenis. Op het kunstwerk
is een foto van haarzelf te zien, gemaakt door fotograaf Tarik Samarah, met daaroverheen
een graffiti tekst geschreven door een onbekende Nederlandse soldaat op de muur van een
barak in de VN basis in Potočari waar Nederlandse soldaten gelegerd zaten. “No teeth…? A
mustache…? Smel like shit…? BOSNIAN GIRL!” De impact van het kunstwerk is groot. Het
provocatieve karakter ervan heeft voor veel discussie gezorgd.
Genocide kan alleen plaatsvinden daar waar sprake is van ontmenselijking van ‘de
ander’. In Srebrenica zijn niet alleen veel mensenlevens ontnomen, het is ook de plek
waar de waardigheid van deze mensen en hun nabestaanden is afgepakt. Slachtoffers en
nabestaanden zijn gereduceerd tot hun islamitische achtergrond en op grond van moslimhaat
vernederd, uitgehongerd, ontdaan van huis en haard en vermoord. De beledigende tekst die
is geschreven door de onbekende Nederlandse militair en de genocide die volgde laten zien
dat iemand die ‘de ander’ – in dit geval de Bosnische vrouw en haar gemeenschap – op een
racistische wijze dehumaniseert zijn medemens niet kan beschermen.
Het kunstwerk Bosnian Girl heeft het menselijke weer een gezicht gegeven, juist daar waar
geprobeerd is het menselijke te elimineren.

Emina Ćerimović, Ena Sendijarević, Arna Mačkić en Daria Bukvić

Emina Ćerimović (Slovenj Gradec, 1987) werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het thema weerbare democratische rechtsstaat
en samenleving en de verhouding daarvan tot integratievraagstukken met betrekking tot
migrantengemeenschappen. Hiervoor was Emina betrokken bij de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, waar zij onderzoek deed naar de noodzaak van meer variaties
binnen de Europese Unie om de toekomst van de Unie te kunnen garanderen. De discrepantie
tussen de oorlogen en misdaden die voortkwamen uit de desintegratie van haar geboorteland
voormalig Joegoslavië, en de belofte van de ‘nooit weer’ slogan waar de EU op is gebouwd,
ontwikkelde bij haar een fascinatie voor de soft power van de EU. In het bijzonder in relatie
tot interetnische verzoening op de Westelijke Balkan. Emina streeft naar een samenleving
waarin radicale gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid centraal staan, en gelooft daarbij dat de
grondprincipes van de rechtsstaat een gezonde gemeenschappelijke basis vormen.
Ena Sendijarević (Odžak, 1987) is scenariste en filmregisseur. Ze maakte naam met de korte
films REIZIGERS IN DE NACHT, FERNWEH en IMPORT, waarvan de laatste in première
ging op het Cannes filmfestival in 2016 en de Nederlandse inzending korte film voor de

Oscars was. In 2019 ging Ena’s eerste speelfilm TAKE ME SOMEWHERE NICE in première
in de Tiger competitie van het IFFR, waar de film de Special Jury Award for Outstanding
Artistic Achievement won. De film werd vervolgens op vele internationale festivals vertoond,
waaronder Cannes Film Festival en Sarajevo Film Festival, alwaar de film bekroond werd met
de Grand Prix. In hetzelfde jaar werd Ena verkozen tot Volkskrant regie talent van het jaar.
Ena’s volgende speelfilm wordt verwacht in 2021.
Arna Mačkić (Čapljina,1988) is architect. Met haar architecten-bureau Studio L A zoekt
Arna maatschappelijke thema’s op – publiek domein, mechanismen van in- en uitsluiting,
vluchtelingen en identiteit – en reflecteert daarop in ontwerp, woord en geschrift. Ze creëert
nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen stimuleren en een collectieve identiteit
versterken, zonder daarbij de verschillen en geschiedenis te verdoezelen. Haar boek Mortal
Cities & Forgotten Monuments werd door de Guardian als beste architectuurboek 2016
gekozen en in 2017 won Arna de Jonge Maaskantprijs voor haar zoektocht naar inclusieve
architectuur en nieuwe vormen van publiek domein.
Daria Bukvić (Tuzla, 1989) is regisseur en schrijver. Als regisseur is ze verbonden aan Het
Nationale Theater en haar eigen Stichting Daria Bukvić. Bukvić maakte drie voorstellingen
die in de juryselectie van het Nederlands Theaterfestival eindigden als één van de elf meest
belangwekkende voorstellingen van dat jaar: Nobody Home (2015), Melk & Dadels (2019) en
Othello (2020). Voor haar geëngageerde theaterwerk ontving Bukvić o.a. een Zilveren Krekel,
de Van Praag Aanmoedigingsprijs en de Amsterdamprijs voor de Kunst. In 2018 riep Harper’s
Bazaar haar uit tot één van hun 14 ‘Women of the Year’.

