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20 VERDER
Excuses Rutte voor
Dutchbat-veteranen
SREBRENICA
Schaarsbergen | Minister-president Mark Rutte heeft honderden Dutchbat-veteranen zaterdag excuses aangeboden voor de
handelwijze van het kabinet
rond het drama in Srebrenica in
1995.

NACHT VAN DE VLUCHTELING

Wandelaars
halen ruim 1,1
miljoen euro op
De duizenden wandelaars van de
Nacht van de Vluchteling hebben
1.140.070 euro opgehaald voor
noodhulp aan vluchtelingen
wereldwijd. De eerste deelnemer
aan de wandeltocht van veertig
kilometer kwam zondagochtend
om 05.45 uur binnen in Den
Haag. Volgens de organisatie is
dat een nieuwe record. De wandelaars zamelden geld in voor acute
noodhulp voor vluchtelingen in
Syrië, Afghanistan, Mali, Bosnië
en Herzegovina, Polen en Somalië.

Hij deed dat tijdens een ‘dag van
erkenning en waardering’ voor de
veteranen van Dutchbat III op de
Oranjekazerne in Schaarsbergen.
Defensieminister Kajsa Ollongren,
oud-minister Ank Bijleveld en de
Commandant der Strijdkrachten
Onno Eichelsheim waren ook aanwezig. De Dutchbatters kregen van
Ollongren ook het Ereteken voor
Verdienste in brons gekregen.
Bosnisch-Servische troepen hebben
destijds ruim achtduizend islamitische mannen en jongens vermoord
na de val van een enclave die door de
Nederlanders werd bewaakt. De
Nederlandse blauwhelmen konden
de massamoord niet voorkomen.
Veel veteranen kampen sindsdien
met het gevoel dat ze in de steek
gelaten zijn en dat het ministerie
van Defensie niet voor hen heeft
gezorgd. Vorig jaar adviseerde een
commissie het kabinet met eerherstel te komen en ‘erkenning en waardering’ uit te spreken. In Schaarsbergen waren zaterdag 325 Dutchbatters met hun naasten.

KORT NIEUWS
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Premier Rutte bij
zijn toespraak
tijdens de bijeenkomst van veteranen van DutchbatIII in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Foto: ANP

Journalistieke
prijs voor boek
over slavernij
onterechte kritiek neerdaalde. ,,Het
kabinet rekent zich dat gevoel van
gebrek aan erkenning aan en wil
daar vandaag duidelijk over zijn. De
grootst mogelijke waardering en
respect, al zijn de pijn en de herinneringen niet zomaar weg.”
Begin van herstel

,,De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”, aldus Rutte
in zijn toespraak zaterdag. ,,Jullie
kregen gemakkelijke verwijten achteraf van critici die zelf hoog en
droog in het veilige Nederland zaten.” Volgens de premier voelen de
Dutchbat-veteranen het gebrek aan
erkenning nog elke dag.

De excuses en de openlijke erkenning van geleden leed zijn een begin
van het herstel van de relatie van
Dutchbat-veteranen met de maatschappij en de politiek. ,,Het is nu
niet voorbij, maar de start van het
vertrouwen en de waardering die we
zoeken is er”, aldus Olaf Nijeboer,
voorzitter van de Vereniging Dutchbat III

Volgens Rutte was er ook vanuit de
politiek en de defensietop onvoldoende steun, toen een regen van

Ron Warris, die in 1995 als 21-jarige
militair naar Srebrenica was uitgezonden, zei zaterdag in Schaarsber-

gen dat tijd was ,,dat er excuses werden gemaakt, maar het moet nog
bezinken. Het doet me wel wat maar
ik weet niet of het genoeg is. Wat
daar is gebeurd is een keerpunt in
mijn leven geweest”.
Vredesorganisatie PAX stelt dat het
beter was geweest als de Nederlandse regering allereerst excuses had
aangeboden aan de overlevenden en
nabestaanden van Srebrenica. De
organisatie maakt zich al jaren hard
voor de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica.

De Brusseprijs voor het beste
journalistieke boek van 2021 gaat
deze keer naar cultureel antropoloog Roline Redmond voor De
Doorsons. Op zoek naar een AfroAmerikaanse slavenfamilie in het
Caribische gebied. De jury noemt de
winnares ‘een auteur die met
verfrissende distantie de geschiedenis schildert van haar voorouders en op die manier voldoet aan
de opdracht van haar moeder’.

UITDRUKKING
PAX vindt het ‘belangrijk dat er goede zorg is voor Dutchbatters, van wie
er velen nog psychosociale klachten
hebben. Maar meer nog dan de
Dutchbatters moeten de overlevenden en nabestaanden leven met de
gevolgen van de fouten van de Nederlandse regering’.

NIbud: 2,5 miljoen huishoudens
hebben moeite met rondkomen

Peppi en Kokki
opgenomen in
de Van Dale
Peppi en Kokki worden opgenomen in de Dikke Van Dale. Peppi
en Kokki was een jeugdserie die de
KRO tussen 1972 en 1978 uitzond
over twee stuntelende matrozen.
,,De term Peppi en Kokki wordt
na al die jaren nog steeds gebruikt”, zei hoofdredacteur Ton
den Boon in het radioprogramma
Volgspot. ,,Er wordt vaak een onhandig duo mee aangeduid, maar
op een vergoelijkende manier.”

Inschatting veel hoger dan de 1,2 miljoen die CPB noemde
Den Haag | Een op de drie huishoudens dreigt in de problemen
te komen door de flink stijgende
energieprijzen. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) tegen radiozender BNR.
Dat komt neer op 2,5 miljoen huishoudens, aanzienlijk meer dan de
1,2 miljoen waar het Centraal Planbureau (CPB) eerder over sprak.

,,Het CPB kijkt echt naar de groep
van wie het inkomen niet meer
toereikend is om alle basale uitgaven op een goede manier te doen”,
zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Het Nibud bekijkt die
cijfers anders dan het CPB. Het
kijkt naar welke huishoudens aanpassingen moeten doen in de begroting om die passend te krijgen.
Volgens Vliegenthart zijn mensen

Mensen
zijn vaak
niet op de
hoogte van
toeslagen
en
regelingen

vaak niet op de hoogte van toeslagen en regelingen waar ze gebruik
van kunnen maken. Een kwestie
van weten, kunnen en durven, zegt
de directeur. ,,Je moet ook de vaardigheden hebben om een bepaalde
regeling te kunnen aanvragen,
weten waar je moet zijn.” Volgens
Vliegenthart is het systeem te complex en de drempel te hoog, vooral
wanneer er meerdere toeslagen
aangevraagd kunnen worden.

NADER BEKEKEN
Bij de recensie van het
boek Slenteren in de stad van
de mens. De cultuurtheologie
van F.O. van Gennep stond
afgelopen zaterdag een
foutief fotobijschrift. De
man op de foto is niet F.O.
van Gennep, maar de auteur van het boek: Gerrit
van Meijeren.

