
Vanaf 1990 begint overal in 
Joegoslavië de federale repu
bliek uiteen te vallen. Etnisch 
Albanese parlementsleden in 
Kosovo roepen de republiek 
Kosovo uit, waarna- in 1991 -
ook de parlementen van Slo
venië en Kroatië hun landen 
onafhankelijk verklaren en de 
minister van Defensie van Joe
goslavië concludeert dat zijn 
land 'in staat van burgeroorlog' 
is. Kort daarop roept ook 
Bosnië-Hercegovina de onaf
hankelijkheid uit. Omdat etni
sche spanningen hier wel heel 
nadrukkelijk op de loer liggen, 
presenteert de Engelse Lord 
Carrington snel zijn plan voor 
de opsplitsing van Bosnië in 
drie confederatieve kantons. In 
eerste instantie ondertekenen 
zowel de Kroaten, de Serviërs 
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Dossier Srebrenica 

Zeven jaar hobbelen 
van onthulling 
naar incident 
Op 10 april presenteerde het NIOD zijn .Srebrenica
rapport dat enkele dagen daarna leidde tot de val 
van het kabinet. In de bijlage bij de Tribune van april 
analyseerde Jan Marijnissen al de betekenis van het 
NIOD-rapport en hield hij opnieuw een pleidooi voor 
een parlementaire enquête. In deze Spanning zetten 
we de gebeurtenissen rond Srebrenica nog even op 
een rij. 

als de Moslims van Bosnië 
dit voorstel. Kort daarop trekt 
de Bosnische (moslim)president 
Izetbegovic, na Amerikaanse 
aansporingen, zijn steun aan het 
Carrington-plan echter in en is 
de burgeroorlog een feit. Aan 
het eind van 1991 gaat de Euro
pese Unie over tot erkenning 
van de onafhankelijke republie
ken Kroatië en Slovenië, onder 
grote druk van Duitsland. In 
1992 doen Vance en Owen een 
nieuwe poging om de oorlog in 
Bosnië op vreedzame wijze op 
te lossen door - opnieuw -
opsplitsing in drie zones voor te 
stellen. Amerika blokkeert dit 
plan omdat toenmalig minister 
Albright het ziet als 'het belo
nen van agressie en etnische 
zuiveringen' . Zij wil liever de 
Moslims bewapenen en de Ser-

viërs bombarderen. Dit zou ech
ter leiden tot een volledige 
oorlog en stuit daarom op 
tegenstand van met name Enge
land. Inmiddels zijn er al wel 
honderdduizenden vluchtelin
gen in Bosnië op drift geraakt. 
In een hopeloze poging iets 
voor deze mensen te betekenen, 
zegt de Franse VN-generaal 
Morillon in Srebrenica de 
vluchtelingen toe dat de VN hen 
nooit in de steek zal laten. Deze 
belofte wordt kort daarna 
gevolgd door een formele be
slissing van de Verenigde Naties 
om zes plaatsen in Bosnië -
waaronder Srebrenica- tot 'safe 
haven' voor moslimvluchtelin
gen uit te roepen. In 1993 doen 
de diplomaten Owen en Stolten
berg nog een laatste poging om 
een opdeling van Bosnië voor te 
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stellen. Hun plan lijkt sterk op 
dat van Carrington twee jaar 
daarvoor en wordt eveneens 
door het Bosnische parlement 
verworpen, waarna de oorlog 
weer in hevigheid toeneemt. 

Wat heb je aan een 
luchtmobiele brigade die 

je niet gebruikt? 
In Nederland is Defensie in 
die tijd druk bezig met het 
opbouwen van een nieuw para
depaardje: de Luchtmobiele 
Brigade. Tegelijkertijd worden 
we op de televisie dagelijks 
geconfronteerd met schrijnende 
beelden van de oorlog en de 
vluchtelingenstromen. Het ge
volg is dat de roep om ingrijpen 
aanzwelt. Op sterk aandringen 
van de Kamerleden Van Traa 
(PvdA) en Van Vlijmen (CDA) 



- en ondanks bezwaren van 
Defensieminister Ter Beek en 
een deel van de militaire top -
stelt Nederland de nieuwe lucht
mobiele brigade ter beschikking 
aan de VN voor de verdediging 
van Srebrenica. 

Serviërs hebben op dat moment 
zo'n 70 procent van Bosnië in 
handen en zijn niet bereid tot 
onderhandelingen zolang zij dat 
militaire voordeel genieten. 
Maar vanaf maart 1995 begin
nen de posities echter te ver
schuiven, als de Kroaten een 
groot offensief tegen Bosni
sche-Serviërs in west-Slavonië 
beginnen. Op datzelfde moment 
trekken de troepen van Mladic 
naar Srebrenica waar Dutchbat 
sinds een jaar verantwoordelijk 
is voor de veiligheid van de in
woners en vluchtelingen. Op 6 
juli begint de aanval op de en
clave die vijf dagen daarna in 
handen van Mladic valt. Meteen 
beginnen de deportaties waarbij 
uiteindelijk meer dan zevendui
zend mannen worden afgevoerd 
en later vermoord. Diezelfde 
maand keren de Nederlandse 
militairen terug naar huis. De 
gebeurtenissen in de dagen van 
de val van Srebrenica en kort 
daarna zijn de laatste weken 
weer volop in beeld. 

Conclusie: geen doofpot 
bij Defensie ... 

Onmiddellijk na de val van 
Srebrenica en de thuiskomst van 
Dutchbat beginnen in Neder
land de problemen. Een foto
rolletje met daarop mogelijk 
bewijs van genocide wordt door 
Defensie verknoeid. Een onder
zoek van datzelfde ministerie 
wijst uit, dat dit het gevolg is 

van een 'menselijk fout', maar 
de twijfel blijft. In augustus 
dreigt de Tweede Kamer met 
een parlementaire enquête, 
maar neemt uiteindelijk toch 
genoegen met een debriefing 
(interview) van alle Dutchbat
ters over de val van de enclave. 
Eind 1995 concludeert de toen
malige minister van Defensie 
Voorhoeve op basis van die 
debriefing dat de Nederlandse 
militairen niets valt aan te reke
nen. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer neemt daar 
genoegen mee. De SP is en blijft 
ook al in die periode sterk voor
stander van een volledige parle
mentaire enquête. 

In Bosnië worden de Servische 
troepen ondertussen meer en 
meer in het nauw gedreven. Nu 
hun militaire overwicht af
neemt, zijn zij meer bereid tot 
onderhandelen. In november 
1995 komt het vervolgens tot 
een wapenstilstand en het ak
koord van Dayton. Wrang 
genoeg behelst dit akkoord 
bijna letterlijk de oplossing die 
Carrington vier jaar eerder al 
voorstelde. 

Srebrenica blijft m Nederland 
de gemoederen bezighouden, 
maar in september 1996 ziet de 
Tweede Kamer 'definitief' af 
van .een parlementaire enquête 
en geeft de regering het NIOD 
opdracht een historisch onder
zoek te doen naar de val van de 
enclave. De SP blijft pleiten 
voor een parlementair onder
zoek waar mensen in het open
baar en onder ede kunnen 
worden gehoord. De fractie 
vreest dat Srebrenica anders 
steeds zal terugkeren op de 

agenda, waarbij de poli
tiek blijft hobbelen van 
het ene incident naar de 
andere onthulling. Lang
zaam maar zeker wordt 
dat inderdaad de reali
teit. Geruchten over het 
achterhouden van infor
matie blijven circuleren 
en dwingen de nieuwe 
minister van Defensie 
De Grave in 1998 een 
onderzoek in te laten 
stellen naar de doofpot
cultuur op zijn depar
tement. Als uitkomst 
concludeert later dat jaar oud
minister Van Kemenade dat het 
ministerie wellicht fouten heeft 
gemaakt, maar dat van een 
doofpot geen sprake is. Een 
jaar later echter worden de 
twee hoogste bazen van de Mili
taire Inlichtingendienst MlD 
gedwongen af te treden als dui
delijk wordt dat zij rapporten 
over de gedragingen van vier 
Dutchbatters hebben achter
gehouden. Ook wordt een on
derzoek ingesteld naar een 
tweede verdwenen fotorolletje. 

Terwijl Nederland ruziet, 
staan de weduwen 

van Srebrenica in de kou 
Twijfels over de mogelijkheden 
van Dutchbat om Srebrenica 
überhaupt te verdedigen, leiden 
in 2000 tot een parlementair 
onderzoek naar de hele besluit
vorming rond het uitzenden van 
Nederlandse militairen. Voor de 
SP neemt Harry van Bommel 
deel aan deze 'commissie Bak
ker' . Haar rapport leidt onder 
andere tot nieuwe criteria voor 
uitzendingen, betere riSICO

inschattingen en betere commu
nicatie tussen regering enTwee-
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de Kamer over die missies van 
Nederlandse militairen. 

In 2001 gaat SP Tweede
Kamerlid Agnes Kant naar 
Bosnië, waar ze verschillende 
vluchtelingenkampen bezoekt 
en gesprekken voert met de 
'vrouwen van Srebrenica'. Haar 
conclusie: 'In Nederland wordt 
vooral gesproken over wie 
schuldig is aan de val van de 
enclave, maar ondertussen laten 
we de overlevenden van het dra
ma in de kou staan.' 

Het verschijnen van het NIOD
rapport wordt verschillende 
keren uitgesteld. Op I 0 april 
komt het instituut eindelijk toch 
met zijn conclusies. De rest is de 
afgelopen weken breeduit in de 
media gekomen: er was wél een 
doofpot bij Defensie, de uitzen
ding is 1993 was onverant
woord en premier Kok heeft on
voldoende regie gevoerd. Het 
kabinet en de hoogste bevelheb
ber van de Landmacht dienen 
hun ontslag in, en de eerste aan
zetten voor een parlementaire 
enquête worden eindelijk ge
geven ... • 
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