('juni 1966' had natuurlijk 'juni 1996' moeten zijn.)
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11 juli: herdenking val Srebrenica
Op 11 juli aanstaande herdenken wij in Den Haag de val van
Srebrenica, dan precies een jaar geleden. Gerenommeerde
sprekers zijn bereid gevonden om medewerking te verlenen. Bij
het Vredespaleis zal een krans worden gelegd. Aan het
VN-tribunaal voor voormalig Joegoslavië zal een petitie worden
aangeboden ter ondersteuning van de werkzaamheden van het
tribunaal en waarin wordt aangedrongen op de arrestatie en
berechting van Karadzic en Mladic. Verwante organisaties van Bosnische moslims in
Nederland zijn bij de organisatie betrokken. Het kan een waardige en indringende
manifestatie worden. Als de werkzaamheden ons tenminste niet over de kop lopen.
Ook op de laatste ogenblikken moet er nog veel gebeuren. Oproep aan alle leden en
sympathisanten: help mee!

Wij herdenken de naar schatting 8.000 mensen
die zijn vermoord bij de val van Srebrenica,
terwijl zij zich onder de bescherming van de
Nederlandse blauwhelmen hadden gesteld. Zij
zagen ook wel dat 400 licht bewapende
Nederlanders niets konden uitrichten tegen de
Bosnisch-Servische overmacht. Maar waar
moesten zij anders heen? En de VN hàdden toch
bescherming beloofd?!
Het andere doel van de herdenking is, de
Nederlandse bevolking te wijzen op haar
medeverantwoordelijkheid. Wij zijn
medeverantwoordelijk op de manier van
omstanders die op straat iets ergs zien gebeuren
en niets doen, of althans niet voldoende. Midden
op straat in het volle daglicht wordt een vrouw
verkracht door drie vervaarlijk uitziende kerels,
waarvan er steeds twee de omstanders op afstand
houden door alleen maar te dreigen. Er verzamelt
zich een hele menigte omheen, die gezamenlijk
sterk genoeg is om de drie te overmeesteren.
Maar er is slechts één schriel mannetje dat een
begin van een uitval naar een van de twee
mannen waagt. Hij krijgt een draai om zijn oren
en druipt verongelijkt af. ZÓ zijn wij
medeverantwoordelijk.
Het signaal aan de bevolking is dus: dit
gaat ons èn jullie aan. Hoe meer mensen dat
signaal afgeven, hoe groter de kans dat het
overkomt. Wij streven daarom naar een zo groot
mogelijke opkomst. Maar wij zijn slechts met een
handjevol. In dit stukje gaat het vooral om de
organisatie van de manifestatie.

programma
herdenking val Srebrenica
Den Haag 11 juli 1996
14.00 uur verzamelen bij
VN-tribunaal voor Joegoslavië
aanbieden petitie
stille tocht door
het Scheveningse bos

± 15.30 uur aankomst bij
het Vredespaleis
sprekers aldaar:
prof. mr. P.H. Kooijmans
oud-minister Buitenlandse Zaken
Jasna Kulic of Omar Sacirbey
ambassade Bosnië en Herzegovina

A.Oostlander
Europarlementariër

± 16.30 uur

kranslegging, einde
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Bij welke zaken is hulp van sympathisanten
dringend gewenst? De benodigde voorbereidingen
dreigen namelijk de vaste kern van harde werkers
te veel te worden.

sprekers
Het comité prijst zich gelukkig met drie
gerenommeerde sprekers. Van Nederlandse. zijde
zullen prof. mr. P.H. Kooijmans, oud-minister
van Buitenlandse Zaken, en A. Oostlander,
Europarlementariër, op het pleintje voor het
Vredespaleis de menigte toespreken. Beiden zijn
bekend om hun aandringen op een krachtig
ingrijpen door de internationale gemeenschap in
de oorlog in Bosnië, toen die nog aan de gang
was.
Van Bosnische zijde zal mevrouw Jasna
Kulic, chargée d'affaires, of Omar Sacirbey,
eerste secretaris van de ambassade van Bosnië en
Herzegovina, het woord voeren. Wij zijn blij en
vereerd met de gulle medewerking van de
ambassade. Wij hopen dat veel mensen de drie
sprekers willen horen.

opkomst
In eer! brief aan de sprekers werd nog
optimistisch melding gemaakt van een verwachte
opkomst van ongeveer 500, alleen al aan
Bosnische vluchtelingen in Nederland. Daar
zouden dan nog de "autochtone" Nederlanders bij
komen. Er stond bij dat wij over hun opkomst
minder optimisch waren, omdat Nederlanders niet
graag aan Srebrenica worden herinnerd. En
omdat 11 juli midden in de vakantie valt,
wanneer de helft van de bevolking zich rond de
Middellandse Zee bevindt.
Sommige bestuursleden verwachten
inmiddels dat de totale opkomst eerder tussen de
honderd en tweehonderd zal zijn. Die schatting
getuigt misschien van meer realisme, maar het
streven blijft gericht op een massale, nou ja, op
een béétje massale bijeenkomst.

verwante organisaties
De eerste voorwaarde om van de
herdenking een succes te maken, is
samenwerking met verwante organisaties,
Nederlandse en Bosnische in Nederland. Aan
twintig van zulke organisaties is half mei een
brief gezonden met de mededeling van ons
voornemen en het voorstel om eraan samen te
werken. Op al die brieven is niet één reactie

gekomen! Hoe komt dat? Heeft men geen
belangstelling voor een herdenking? Vindt men
ons te klein en te onbekend? Te obscuur? Heeft
men andere dingen aan de kop? De vraag is het
zeker waard om bij stil te staan, maar: later,
later. Eerst worden de organisaties opnieuw
benaderd, nu per telefoon. En een
vertegenwoordiger van het bestuur bezoekt het
festival Mundial in Tilburg, waar veel verwante
organisaties vertegenwoordigd zijn, om
persoonlijke contacten te leggen.
En dan is er nog een hoop kleinere
zaken te regelen (en te financieren), die niet de
minste van onze zorgen zijn.
Het is de bedoeling dat rond 1 juli
duizend (eenvoudige letter-) affiches worden
verspreid in enkele steden. De affiches zijn
besteld, dat is het probleem niet. Ze moeten
worden opgeplakt. Dat betekent illegaal en dus
's avonds laat op de flets stappen met een emmer
stijfsel. Zelfs ons trouwe lid Marion, die toch een
zeer gedegen burgerdame is, lijkt dit een leuk
klusje. Help haar! Bel ons en bestel een x-aantal
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affiches om ze in uw eigen woonplaats te
verspreiden.
En verder is er een podium met
geluidsapparatuur nodig, en liefst ook een aantal
muzikanten, beschilderde spandoeken, een
ordedienst en nog veel meer. Dat alles is te koop,
maar onze middelen zijn daarvoor niet

toereikend. Het beste zijn wij nog geholpen
wanneer mensen iets kunnen "regelen", zonder
dat er kosten aan te pas komen. En natuurlijk zijn
donaties welkom.
Help de herdenking gedenkwaardig
maken. En een jaarlijks terugkerende traditie.

arresteer Karadzic en Mladic
Vrede sluiten doe je met de vijand, ook al heeft hij nog zulke erge misdaden begaan;
anders vàlt er geen vrede te sluiten. Milosevic is de oorlog in voormalig Joegoslavië
begonnen, maar hij is onmisbaar voor de naleving van de Dayton-akkoorden. De eis
dat Karadzic en Mladic worden gearresteerd en berecht, verdraagt zich slecht met
dit basisgegeven. De getuigenissen van beide oorlogsmisdadigers zouden erop uitlopen
dat ook Milosevic moet worden aangeklaagd en dat is op dit moment praktisch
ondenkbaar. Toch pleit ons comité voor de berechting van K&M. Verslag van een
korte pennestrij d.
In Trouw van 5 juni j.l. stond een ingezonden
stuk van de hand van Ab de Buck, bestuurslid
van het politiek comité Stari Most. Hij bepleitte
daarin de arrestatie en berechting van de 57
mensen die door het VN-tribunaal voor
Joegoslavië zijn aangeklaagd, te beginnen met
Karadzic en Mladic. Drie dagen later publiceerde
Trouw een reactie van zekere Karel Koster. Deze
betitelde het stuk van Ab als "een emotionele
oproep" en suggereerde dat hij zelf "een wat
verstandiger kijk" op het vredesproces zou
hebben. De debatteertrucjes van Karel liggen er
duimendik bovenop, maar van rede ontbloot is
zijn betoog niet.
Ab stelde onder meer: "Uitlevering en
berechting van de oorlogsmiddadigers is een
cruciaal onderdeel van het Dayton-akkoord. Het
wordt algemeen gezien als een voorwaarde om te
komen tot een nieuw begin in Bosnië. Immers,
het vredesproces kan alleen gestalte krijgen als de
ergste misdaden zijn rechtgezet en men in Bosnië
met een min of meer schone lei kan beginnen. "
"Daarnaast geldt dat degenen die de
meeste misdaden op hun geweten hebben, zolang
zij machtsposities bekleden, zullen voorkomen dat
er vrede komt. Zij hebben geen enkel belang bij
vrede. Karadzic levert daarvan een duidelijk
voorbeeld. Voor zijn aftreden heeft hij de wat
meer gematigde Bosnisch-Servische premier
Kasagic ontslagen en vervolgens een hard-liner,
zijn secondant mw. Plavsic, als zijn eigen
opvolger aangesteld. Zo zorgt de dichter-politicus

ervoor dat etnisch-zuiver gedachtengoed de toon
blijft zetten in de Republica Srpska. "
Ab stelt vast dat de IFOR-troepen zich
ertoe beperken toe te zien op naleving van de
militaire paragrafen uit "Dayton". De opdracht
uit het akkoord dat zij aangeklaagde
oorlogsmisdadigers die hen in handen vallen,
gevangen nemen en uitleveren, voeren zij niet
uit. Anders gezegd: zij zorgen wel dat hen
niemand in handen valt. Ab vindt dat onterecht
en laakt de houding van minister van
Buitenlandse Zaken Van Mierlo, die heeft gezegd
"de wijsheid van deze opstelling wel in te zien".
IFOR dient Karadzic op te zoeken in het hol van
de leeuw, dus in Pale, en hem gewapenderhand
gevangen te nemen. Dit vereist een
indrukwekkende militaire inzet, maar, meent Ab,
de risico's moeten ook weer niet overdreven
worden. De ervaring van najaar 1995 leert dat de
Bosnische Serviërs, geconfronteerd met een
tegenstander van postuur, schielijk het hazepad
kiezen.
Waarom doet IFOR dit dan niet?
Ab: "Het zal wel gaan om de risico's die men bij
arrestatie zou kunnen lopen. Van Karadzic en
Mladic is bekend dat ze een eigen lijfwacht
hebben, en ook anderen zullen zich niet zomaar
laten oppakken. "
Me dunkt dat, àls dit al een overweging
van de VS, de VN en de NAva is, het zeker de
geringste is. Karel Koster wijst op een ander
gevaar: "Karadzic geniet (helaas) nog steeds een
aanzienlijke aanhang in het Servische deel van
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Bosnië. Dat betekent dat een geslaagde operatie
om Karadzic op te pakken, onmiddellijk grote
vijandigheid tegenover de IFOR zal veroorzaken
onder de Bosnische Serviërs. (Zo'n operatie) zal
de kansen op een succesvol vredesproces eerder
verergeren dan verbeteren."
In plaats van militair optreden bepleit
Karel wederopbouw en het creëren van
werkgelegenheid. "Alle delen van de Bosnische
bevolking moeten er belàng bij hebben dat er
vrede komt. Alleen dan zullen ~ zich verzetten
tegen de pogingen van extreem-nationalistische
politici om hen weer de weg naar oorlog op te
drijven."
Dat zijn mooie woorden, maar Ab had
zich niet uitgesproken tégen werkgelegenheid en
wederopbouw. Daar zijn beide heren het
waarschijnlijk roerend over eens. Beide heren
streven er in hun aanbevelingen naar dat het
vredesproces zoveel mogelijk wordt bevorderd.
Het enige verschil van mening betreft de vraag:
Is dat proces het meest gebaat bij gerechtigheid
(die militair ingrijpen vereist) of bij militaire rust
(die het uitblijven van recht als gevolg heeft).
De verschillen tussen beide opvattingen
zijn dus niet zo groot als Karel doet voorkomen,
maar de resterende vraag is moeilijk genoeg. Als
Karadzic en Mladic met geweld gevangen worden
genomen en naar de Scheveningse gevangenis
afgevoerd, zullen zij Milosevic aanwijzen als
degene die het federale leger aan hen ter
beschikking stelde om de oorlog in Bosnië te
voeren, dus als een grotere schuldige dan zij zelf.
Milosevic zal daarom niet met hun
gevangenneming instemmen. Een dergelijke actie
zonder zijn instemming zou zijn aanzien in
Servisch Bosnië en in Servië aanzienlijk schaden.
Het zou reden voor hem kunnen zijn om de
uitvoering van het Dayton-akkoord te saboteren
of zelfs te beëindigen.
De tegenwerping ligt voor de hand dat
wij ons niet van Milosevic afhankelijk moeten
maken, maar dat wij, integendeel, hem óók
moeten arresteren en berechten. De gerechtigheid
vereist dat inderdaad. Maar het is voorlopig
onuitvoerbaar. Je kunt niet een staatshoofd
ontvoeren. Om te beginnen is dan de partner
waarmee vrede is gesloten weg, en is dus ook de
vrede weg. En verder lever je de resterende,
hoofdloze staat over aan chaos.
Linksom of rechtsom, je kunt niet om
Milosevic heen. Maar dat betekent niet dat wij
willoos aan hem overgeleverd zijn. Hij moet fors
onder druk worden gezet door de internationale
gemeenschap. Door dreiging met nieuwe sancties
en door uitbreiding van IFOR, zowel qua omvang

als qua mandaat, moet hem aan het verstand
worden gebracht dat ook de paragrafen in
"Dayton" over oorlogsmisdadigers ten uitvoer
worden gelegd. En hij kan worden gesust met de
belofte dat hij zelf onschendbaar is en blijft.
Ooit zal de macht van Milosevic over
zijn volk verzwakken en zal hij president-af zijn.
En als het internationale tribunaal dan nog bestaat
zal het, lang na Karadzic en Mladic, ook hem
kunnen berechten. De gerechtigheid vereist dat;
daarin heeft Ab beslist gelijk. Maar de
gerechtigheid moet vaak noodgedwongen lang
wachten.
MV

witte lelies
In het embleem van de republiek Bosnië en
Herzegovina komen zes witte lelies voor. Op
11 juli zullen, bij de aanvang van de herdenking,
bij het VN-tribunaal, witte lelies te koop zijn
voor een gulden per stuk. De bedoeling is dat ze
worden meegedragen naar het Vredespaleis.
De beeldende kunstenaars Marjan Bloem
en Koert van den Beukei organiseren eveneens op
11 juli een manifestatie ter nagedachtenis van de
doden van Srebrenica Zij Wm~!) de associatie
uitbeelden tussen de moord op moslim-mannen in
1995 en de massamoord op de joden in 1940/45.
Op het pleintje voor de Tweede Kamer komt een
groot vloerkleed te liggen, waar de politici hun
medeverantwoordelijkheid
het liefst onder zouden
vegen. Onder het kleed steken ledematen vandaan
en eromheen liggen stapels schoenen, brillen e.d.
Wie na de herdenking bij het
Vredespaleis met de tram naar CS gaat, komt
langs het pleintje. De gedachte is dat wij
uitstappen en de witte lelies op het vloerkleed
leggen. Het zal een prachtig, schrijnend beeld
opleveren.
Voor meer informatie:
Marjan Bloem 0703862135

contactadres
Politiek comité Stari Most
(voorheen Comité voormalig Joegoslavië)
Matthieu Verste gen
Binnendoor 37 A
2512 XX Den Haag
telefoon 070 388 3929

