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Minister van Defensie Kajsa Ollon-
gren deed dat in een toespraak tij-
dens de jaarlijkse herdenking in
Bosnië en Herzegovina.

In juli 1995 namen Bosnisch-Servi-
sche troepen de enclave Srebrenica
in die onder bescherming stond van
Nederlandse blauwhelmen. Bosni-
sche moslimmannen en -jongens
werden weggevoerd en meer dan
8000 van hen werden gedood.

Volgens Ollongren had de internatio-
nale gemeenschap beloofd om de
mensen in de enclave te bescher-
men. ,,In de veronderstelling dat het

genoeg zou zijn. Ook Nederland
deed daaraan mee, met de beste
intenties”, zei de minister in Potoca-
ri. Ze zei het leed van de nabestaan-
den niet te kunnen wegnemen.
,,Maar wat we wel kunnen doen is
de geschiedenis recht in de ogen
kijken.”

,,De afschuwelijke genocide is de
schuld van slechts één partij: het
Bosnisch-Servische leger. En geluk-
kig zijn belangrijke verantwoorde-
lijken inmiddels berecht door het
International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia in Den Haag.”

Toch vond ze excuses gepast, gezien
de gedeelde internationale verant-
woordelijkheid van Nederland ,,voor
de situatie waarin dit kon gebeuren”.
Vorige maand bood premier Mark
Rutte excuses aan aan de Dutchbat-
veteranen voor hun missie die

,,gaandeweg onuitvoerbaar bleek”.
Voormalig Dutchbat-commandant
Thom Karremans noemde die excu-
ses ,,goed”, maar voor hemzelf ,,nu
te laat”.

De organisatie achter de Srebreni-
ca-herdenking in Den Haag noemt
het fantastisch dat de Nederlandse
regering na 27 jaar excuses biedt
aan de nabestaanden van de geno-
cide in Srebrenica. ,,Wat fantas-
tisch dat die erkenning eindelijk is
gekomen”, zegt Leila Prnjavorac
namens de organisatie. Ook de
Dutchbat-veteranen reageerden
positief.

De excuses zijn een welkome eerste
stap, maar ontoereikend. Dat vindt
vredesorganisatie PAX, die de rege-
ring oproept gesprekken te begin-
nen met overlevenden en nabe-
staanden.

‘Zulke gesprekken moeten leiden
tot een gezamenlijke formulering
van de belangrijkste feiten en van
de fouten die in Srebrenica gemaakt
zijn’, aldus PAX dat zich al jaren
inzet voor overlevenden en nabe-
staanden van Srebrenica. Advocaat
Marco Gerritsen, die 6000 nabe-
staanden van de genocide in Srebre-
nica bijstaat, is blij met de excuses
maar vindt wel dat ze te laat komen.

Volgens Ollongren werken nabe-
staanden van Srebrenica en de
Dutchbat-veteranen ,,met één stem”
aan een nationaal monument in
Den Haag voor de genocide. In die
stad werd maandag ook stilgestaan
bij de massamoord. Daar werden
vijftig namen van slachtoffers voor-
gelezen, voorafgegaan door een elf
kilometer lange vredesmars.
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Regering biedt ‘diepste excuses’
aan voor Srebrenica

Excuses
zijn gepast
gezien de
gedeelde
verant-
woorde-
lijkheid
van

Nederland

Den Haag | De Nederlandse rege-
ring biedt haar ”diepste excuses”
aan voor het feit dat zij samen
met de internationale gemeen-
schap de genocide in Srebrenica
niet heeft kunnen voorkomen.


