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VREDESMARS VOOR SREBRENICA 2022
Voorafgaand aan de Nationale Herdenking Srebrenica genocide wordt ieder jaar op 11
juli een vredesmars voor Srebrenica georganiseerd. Tijdens deze wandeltocht wordt er een
symbolische route van 11 km gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de op 11 juli
1995 gepleegde genocide. De vredesmars is voor het eerst in Nederland in 2013 georganiseerd en
vindt dit jaar voor de tiende keer plaats.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.
Wandelroute vredesmars
Startlocatie van de vredesmars is in Wassenaar (Sportpark de Roggewoning, Buurtweg 22).
Vervolgens lopen de deelnemers van de mars langs de Scheveningse gevangenis, voormalig
Joegoslaviëtribunaal, Vredespaleis met eindbestemming het Malieveld in Den Haag.
Het tijdschema van de vredesmars
09:30 uur verzamelen
10:30 uur vertrek vredesmars
12:00 uur de Scheveningse gevangenis
13:30 uur het voormalig Joegoslaviëtribunaal
14:00 uur het Vredespaleis
14:30 uur aankomst vredesmars op Malieveld in Den Haag
15:00 uur Nationale Herdenking Srebrenica genocide
Meer informatie over de Vredesmars is te verkrijgen via de mail: marsmira2013@gmail.com
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PROGRAMMA 2022
15:00

Opening van de herdenking
Leila Prnjavorac en Mirela Salić
Het lied: “Jedna si jedina”

15:10

Beginselverklaring Nationale herdenking Srebrenica Genocide
Mirhad Hasanović, voorzitter van het organisatiecomité
Het lied: “Bloem van Srebrenica”
Koor Islamitisch Cultureel Centrum Hajr Enschede

15:25

Toespraak: Vereniging van overlevenden van de Srebrenica genocide 95
Midheta Husejnoviċ, nabestaande van de Srebrenica genocide
Het lied: “In de voetsporen van de maan”
Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond

15.40

Toespraak
Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid
Muziek: “Srebrenica Inferno”

15:50

Toespraak
Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond
Het lied: “Šehidi - Martelaren”

16:00

Toespraak
Anne Mulder, wethouder gemeente Den Haag

16:05

Toespraak
Bosnische ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Almir Šahović
Het lied: “Vergeef me Allah”

16:10

Het gebed
Imam Ahmed Patković, Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond

16:15

Twee minuten stilte en “Last Post”
Bert van Bommel

16:20

Lezen van de namen van de slachtoffers en hijsen van de baniervlag
Muziek: “Nemoj Žalit Suzama”

16:30

Dankwoord en afsluiting
Leila Prnjavorac en Mirela Salić
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OPENING HERDENKING
Het is vandaag 11 juli 2022 27 jaar geleden, in 1995, is in de VN veilige enclave Srebrenica genocide
gepleegd. In de dagen daarna werden meer dan 8000 (onschuldige mensen) Bosniakken- vaders,
moeders, zoons, dochters, broers, zussen, familie en vrienden massaal vermoord en geëxecuteerd
door Servische militaire extremisten. Naast massamoorden en massale executies hebben ook de
massale seksuele wandaden en verkrachtingen alsook massale deportaties plaats gevonden.
Mijn naam is Leila Prnjavorac, naast mij staat Mirela Salić. Vandaag zullen wij samen het
programma van de herdenking presenteren, zowel in het Nederlands als in het Bosnisch. Deze
herdenking wordt vanwege de verbouwingen aan de Tweede Kamer hier op het Malieveld
gehouden. De herdenking is ook via de Live Stream van srebrenica-herdenking.nl, de
facebookpagina en via vele andere sociale media en websites te volgen. Er kunnen duizenden
mensen over de hele wereld met ons hier op het Malieveld deze herdenking live online bijwonen.
Vandaag worden in Potočari 50 geïdentificeerde slachtoffers van de genocide in Srebrenica
begraven. Tot nu toe zijn er 6.671 slachtoffers van de gepleegde genocide in het
herdenkingscentrum Potočari begraven. 27 jaar na dato zoeken wij nog steeds naar ruim 2000
slachtoffers. Vandaag staan we stil bij alle nabestaanden, bij hen die hun dierbaren hebben
teruggevonden en herbegraven en bij hen die hun dierbaren nog steeds hiemelijk zoeken.
Wij wensen u een goede herdenking met kracht en troost door de onderlinge verbondenheid van
ons allen samen hier op het Malieveld, online en alle andere plekken in de wereld waar deze
genocide wordt herdacht!
Nu zullen we het lied ‘Jedna si jedina’ horen. Daarna zal de beginselverklaring worden voorgelezen.
***
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“DE ENIGE BEN JIJ”
Land van duizend lentes, ik zweer jou eeuwige trouw
Van de zee tot Sava van Drina tot Una
De enige ben jij, mijn vaderland ben jij
De enige ben jij, Bosnië Herzegovina
Dat God jou en je nageslacht moge behoeden
Land van al mijn dromen, van mijn voorouders
De enige ben jij, mijn vaderland ben jij
De enige ben jij, Bosnië Hercegovina
***
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BEGINSELVERKLARING
Nationale Herdenking Srebrenica Genocide 11 juli 2022
THEMA “VREDE EN VEILIGHEID”
Welkom u allen,
Vrede en veiligheid zijn voor veel mensen vanzelfsprekend. Men staat er nooit bij stil. Velen van
ons weten niet hoe het leven zou zijn zonder, dat is maar goed ook. Nederland en wij, haar
burgers, hechten veel waarde aan vrede, aan veiligheid en de territoriale integriteit. Dit geldt
echter niet voor elk land.
30 jaar geleden werd er, in hartje Europa, abrupt een eind gemaakt aan de vrede en veiligheid op
het continent. 47 jaar na de Tweede Wereldoorlog staken Servische militairen de grens over via de
Drina en begonnen in Bosnië aan een systematische campagne van etnische zuiveringen. Sarajevo
werd omsingeld en onschuldige burgers werden het doelwit van oneindige barrages aan raketten
en explosieven.
Er werden op verschillende plekken in Bosnië concentratiekampen opgezet, zoals in Omarska,
Trnopolje, Heliodrom en nog veel meer.1 Wat op 11 juli 1995 en de dagen erna de Bosniakken is
aangedaan, was de verschrikkelijke culminatie van jarenlang systematisch uitmoorden, verdrijven,
verkrachten en uitwissen van een bevolkingsgroep. Onschuldige burgers, die niets anders wilden
dan in vrede en veiligheid hun leven leiden.
Die misdaden van 11 juli 1995 en de dagen die erop volgden, de genocide die de
geschiedenisboeken is ingegaan als hét falen van de internationale gemeenschap, herdenken wij
vandaag in Den Haag. Nadat duizenden onschuldige mannen, vrouwen en jongens bruut en
barbaars beroofd werden van hun leven, begon men zichzelf dezelfde vragen te stellen als na de
Tweede Wereldoorlog: “Hoe konden wij dit laten gebeuren?”
Mensen die teruggekeerd zijn naar Srebrenica en andere plaatsen in Bosnië-Hercegovina zijn
opnieuw net als in 1995 in de steek gelaten. Steeds meer en meer worden ze systematisch
gediscrimineerd, geïsoleerd en ze maken zich veel zorgen over de toekomst en hun leven.
Gaan we ze opnieuw in de steek laten en tevergeefs roepen wij waren niet voorbereid over
“SREBRENICA NOOIT MEER”?
En opnieuw werden dezelfde beloften gedaan. Gezamenlijk werd er geroepen: “Srebrenica mag
nooit meer!” En toch zien wij dat deze beloften opnieuw niet worden waargemaakt. 30 jaar na de
agressie in Bosnië is er een nieuw conflict. Een Russische invasie gedreven door dezelfde ideologie
als bij het Servië en Kroatië van toen. De Bosnische gemeenschap herkent de Russische misdaden
in Oekraïne maar al te goed.
De politieke situatie in en rondom Bosnië-Hercegovina is erg gespannen. De politici ontkennen
naast de genocide ook Bosnië als land, haar soevereiniteit en territoriale integriteit. Tegelijkertijd
gebruiken zij wel het Bosnische paspoort om te reizen. Ook blokkeren ze de overheidsinstanties in
Bosnië, ze werken systematisch op allerlei fronten tegen de vooruitgang van Bosnië terwijl ze op
kosten van de burgers genieten van een riant salaris.
1

De lijst met concentratiekampen opgezet door zowel Serviërs als Kroaten kan men terugvinden in
de bijlage van dit programmaboekje.
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De conclusie die men drie decennia geleden kon trekken, geldt nog steeds: vrede en veiligheid zijn
niet vanzelfsprekend. Zoals de schrijver Arnold Zweig ooit zei: “Als je vrede wilt, moet je ervoor
vechten, elke dag en elk uur van je leven.” Dit citaat spreekt in deze verschrikkelijke periode
boekdelen, net als 30 jaar geleden.
Door de ontwikkelingen in Oekraïne en elders is toenadering tot de NAVO en de EU van groot
belang. Wij zien dat Nederland zich meer en meer principieel opstelt ten aanzien van de
territoriale integriteit van Bosnië en Herzegovina. Wij juichen dit toe en hopen dat deze lijn
doorgezet wordt. Betrokkenheid vanuit Nederland en Europa is een garantie voor het waarborgen
van de politieke stabiliteit in het land. Op deze manier kan er daadwerkelijk kracht worden gezet
achter de woorden: “Never again!” Onze boodschap aan de Nederlandse politiek is om deze
principiële opstelling vast te houden en de slachtoffers te blijven herdenken! De plegers van de
genocide zullen zich moeten verantwoorden voor hun misdaden en berecht moeten worden voor
de Internationale Tribunalen. Het recht moet zegevieren!
Vandaag concentreren wij ons op de slachtoffers van de genocide. Opnieuw wordt de vlag
gehesen met de namen van de 50 geïdentificeerde slachtoffers van de genocide die begraven zijn
in het Memorialcentrum van Srebrenica - Potocari. Vandaag herdenken wij de slachtoffers van de
gepleegde genocide en eren we de overlevenden en nabestaanden!
***
DEN HAAG, 11 JULI 2022
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“BLOEM VAN SREBRENICA”
Ik verbied mezelf te glimlachen op deze dag.
Laat mijn ziel vandaag de zoute smaak van tranen proeven.
Met Gods wil, zullen mijn gebeden verhoord worden.
Ref:
Dat de wangen van geen enkele moeder meer nat worden,
door de stroom van tranen en diepe zuchten
zoals bij de moeders van Srebrenica.
Vandaag verbied ik het geluk om mijn huis te betreden.
Op de dag dat 'zij' naar hun Schepper teruggekeerd zijn.
Zielen zo mooi als heerlijk ruikende bloesem.
Ze zijn nu alleen nog maar de stille letters (op de graven) van Potočari.
Ref:
Dat de wangen van geen enkele moeder meer nat worden,
door de stroom van tranen en diepe zuchten
zoals bij de moeders van Srebrenica.
***
Vertaling:

Medina Omerović
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TOESPRAAK NAMENS DE VERENIGING VAN
OVERLEVENDEN VAN DE SREBRENICA GENOCIDE 1995
Voorgedragen door Midheta Husejnović, nabestaande van de Srebrenica-genocide
Mijn lieve babe (papa),
Zo zou mijn broer je genoemd hebben, toen jullie thuis gelukkig en zorgeloos woonden, daarom
noem ik je babe in deze brief. In deze 30 jaar heb ik je veel brieven geschreven, die ik je nooit heb
kunnen sturen omdat ik niet wist waar je was..
Stilletjes heb ik ze voorgelezen en hoorde alleen jij het, want jouw ziel is altijd bij mij.
En vandaag lees ik mijn brief voor die ik aan jou heb geschreven, maar dan deze keer ook voor
iedereen die dezelfde pijn en verdriet voelt net als ik 30 jaar lang.
Mama heeft ons verteld, dat die ene dag babe, zaterdag 18 april 1992 om precies te zijn, de
vijanden Srebrenica hebben gebombardeerd, dorpen rondom, Potocari en ons huis. Ik was toen
een pas geboren baby, ik was toen babe pas 28 dagen oud.
Die schurken hebben onze levens verwoest, jouw jeugd stopgezet en de kindertijd van mijn broer
en mij. Ze hebben me je niet laten ontmoeten of me broer jou laten herinneren, hij was toen pas 3
jaar en 4 maanden oud toen ze ons van jou hebben afgenomen.
Eerste keer heb ik je op een foto gezien, met dank aan Micheal uit Dutchbat 2. Hij heeft met
terugkomst naar huis foto rolletjes meegenomen voor ons. Mama heeft de foto’s zo snel mogelijk
laten ontwikkelen, zodat ze jou aan ons kon laten zien. Jaren als kind zijnde heb ik nagedacht en
gefantaseerd over jou. Dat je ons uit het niets komt verassen.
Weet je babe, het doet pijn als je uit school komt en je ziet andere kinderen die opgewacht worden
door hun mama en papa, en jij was er nooit. Het doet pijn dat je nooit op onze rapportgesprekken
bent geweest, al heb ik dat zo graag gewild. Mama kwam altijd alleen.
Er waren zoveel mijlpalen in ons leven die we met jou wilden delen, maar we weten dat je trots op
ons bent, dat voel ik!
Vaak heb ik over je gedroomd, je komt met een lach aangelopen in je mooie kleren en ik als eerste
in je armen gerend. Ik kon wel vliegen van geluk. Jij die altijd een kleinigheidje in je zak hebt voor
mijn broer en mij en met de vraag aan mama of we goed hebben geluisterd in de tussentijd dat jij
even weg was. `Waar is onze papa?´ Dagelijkse vraag van mijn broer en mij aan mijn moeder. Ze
antwoorde alleen heel zachtjes en geruststellend : ´Hij komt, de barricades staan er nog, hij kan er
niet langs. ´
Ze heeft geprobeerd sterk voor ons te zijn ondanks dat ze geen steun en bescherming had. Ze was
alleen. Voor haar was het, geloof me, het zwaarst.
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In 1996 ben ik met mijn broer en moeder naar Bosnië gegaan met als een wens die niet te
omschrijven is dat je daar op ons zou wachten. Dat we je eindelijk zullen vinden, maar tevergeefs
babe je was er niet.
Ik heb oma (jouw moeder), en nog vele andere de vraag gesteld : ´waar is mijn papa?´
Iedereen was stil, met tranen in hun ogen en opgehaalde schouders zei iemand: ´hij leeft schat, je
papa komt´. Later pas had ik het door babe, dat ze me hebben voorgelogen. Je leefde toen al niet
meer, je was toen al dood net als nu.
Elk jaar voor mijn verjaardag, op elke verjaardagstaart, tijdens het blazen van de kaarsen net als elk
ander kind had ik een wens dat je zou komen en dat we weer samen zouden zijn. Elke jaar
dezelfde wens, die ik alleen voor mezelf hield, zodat deze werd vervuld. Maar iedereen wist het
vast al. Die wens heeft tot 2010 geduurd toen mama een telefoon kreeg met:´ Hij is gevonden,
maar hij leeft niet meer´.
Ze hebben je geregistreerd onder de naam Z.J.5-6.
Mijn dromen zijn gebroken als een stuk glas in 1000 scherven en vanaf dat moment is het niet
meer hetzelfde. Geen wensen meer voor de kaarsen op de verjaardagstaart, geen hoop meer dat
je ons zal verassen. Alle hoop is gestopt. Zoveel vragen in mijn hoofd, een grote wond die tot op de
dag van vandaag nog steeds pijn doet. Babe ik zal je nooit zien.
Die 11 juli 2010 hebben we de onderkant van jouw lichaam begraven die ze hebben gevonden en
geïdentificeerd via DNK analyse. Zo hebben ze kunnen bevestigen dat het om jou gaat papa. Het
was een pijn die niet te omschrijven is om naast je graf te staan. Je zien zakken terwijl ik je nog
nooit gezien, omhelst of gekust heb.
Deze dagen, na 12 jaar zal er een her begraving plaats vinden. Weer onder de naam Z.J.5-6.
Mijn babe, weer die zelfde pijn, dezelfde wond die open gaat en stilte. Het lijkt alsof het met de tijd
het verdriet steeds erger word. Het houd ons rustig dat jouw ziel eindelijk kan gaan rusten. Mijn
babe, ik ben nu een volwassen vrouw en heb een zoon. Ik heb hem jouw naam gegeven, Kiram.
Eigenlijk jouw roepnaam, zodat hij deze met trots kan dragen met de gedachte aan jou. Het is
zielig dat mijn zoon zijn opa nooit zal leren kennen, dat zijn opa er niet zal zijn voor zijn eerste
verjaardag en alle leuke momenten samen met ons zal bijwonen. Dezelfde toekomst die mijn zoon
heeft, heb ik ook. Ik heb nooit mijn opa`s leren kennen. Beide vermoord in Potocari net als alle
andere onschuldige 8.372 vermoorde mensen.
Ik kom naar Potocari, de mooiste plek die er bestaat. Om het gebed voor jou te doen. Je te
vertellen wat ik heb meegemaakt. En jij zal naar me luisteren net als nu.
Ze hebben de sleutel van het huis gevonden in je broekzak van je trainingspak, die we in een
pakket van 2kg naar je hebben opgestuurd via Michael. Je hebt de sleutel meegenomen met de
hoop terug te komen naar huis.
Mijn babe, deze sleutel zal ik bewaren. En dan dat we met deze sleutel samen als gezin de poorten
van de hemel kunnen openen. En jij babe, wacht op ons, daar laten we je nooit meer los.
Veel liefst jouw kleine baby
Bedankt dat ik mijn pijn met jullie mocht delen.
***

Den Hag, 11 jui 2022
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“IN DE VOETSPOREN VAN DE MAAN”
Als onschuldige dauwdruppels
bewonderend over Uw macht
vertelt mijn ziel tegen de eerste ochtendstralen
over de diepe nacht.
Wanneer de schaduw over mijn ziel valt
zal ik in Uw naam Allah
Srebrenica omhelzen
zodat het een levensles voor mij zal zijn.
Ref:
Laat de maan met sierletters
een zacht tapijt borduren over Bosnië heen.
Ik vergeef de tranen die ik gelaten heb
om de weeskinderen. 2x
Alles gonst van biddende stemmen
als een uitgestrekte regenboog
ik zal de beelden van meegemaakt verdriet
onttrekken aan de vergetelheid.
Ter ere van U Allah,
zullen 'takbeer' (uitig van Gods grootheid)
en 'salawat' (groet aan Mohammed a.s.)
de mooiste gedenkplaats bouwen
versierd met een heilig symbool.
Ref:
Laat de maan met sierletters
een zacht tapijt borduren over Bosnië heen.
Ik vergeef de tranen die ik gelaten heb
om de weeskinderen. 2x
***
vertaling: Indira Petinić - Hasanović
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TOESPRAAK:
Ruben Brekelmans, Tweede Kamer lid en
lid vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Vrijheid
Wat doe je met wat jou is aangedaan? Ieder mens heeft daarin een keuze. Ontkenning of
erkenning. Wraak nemen of recht doen. Haat of verzoening. De mogelijkheid om hierin een keuze
te maken, dat is vrijheid.
27 jaar geleden zijn onschuldige mensen in Srebrenica de meest gruwelijke misdaden aangedaan.
De genocide op meer dan 8.000 Bosniakken is een gitzwart dieptepunt in de Europese
geschiedenis. Het leed dat Bosnisch-Servische troepen hebben aangebracht is ijzingwekkend. De
pijn en het verdriet bij de nabestaanden duren voort tot op de dag van vandaag.
Met de genocide werd het recht om te bestaan weggenomen. Het recht op een menselijke
behandeling ontkend. Het recht op een gelijke plek in de samenleving ontnomen. Helaas is dat
geen mening, maar een feit. Dat moeten we erkennen.
Vier maanden geleden bezochten we Srebrenica met een Tweede Kamer delegatie. De duizenden
graven vormden een droevig contrast met de groene vallei. We legden een krans ter herdenking
van de slachtoffers. We spraken de moeders, die een stem geven aan de pijn die is aangericht.
Tijdens het bezoek viel mijn oog op een kindertekening, gemaakt door een kind op een basisschool
in Srebrenica in 1995. Geen tekening van papa en mama, bij een huis en een zonnetje. Maar twee
mannen, met grote geweren en blauwe helmen. Niet weergegeven als kwade daders, maar als
gewone mensen.
In de vele gesprekken in zowel Srebrenica als Sarajevo schrok ik van de angst die nog voortleeft.
Angst dat ook nu nog zulke gruwelijkheden zouden kunnen plaatsvinden. Angst dat oplopende
spanningen ineens kunnen escaleren. Angst voor het huidige racisme en intolerantie. Kortom,
angst dat de jongste generatie ook weer een oorlog zal meemaken in haar leven. Vrijheid staat in
Bosnië-Herzegovina onder hoogspanning. Veel mensen ontberen nog steeds een belangrijk
mensenrecht: vrijheid van angst.
De oorlog in Oekraïne vergroot deze angst. Weer een oorlog in Europa, weer ernstige
oorlogsmisdaden. We zien massale beschietingen op scholen, ziekenhuizen en flatgebouwen. We
horen de xenofobe retoriek en leugenachtige propoganda. Oekraïners wordt het recht om te
bestaan ontnomen. Voor veel Bosniërs is het allemaal herkenbaar. En opent het oude wonden.
Maar ik zag tijdens ons bezoek aan Bosnië-Herzegovina ook veel redenen tot optimisme. De
meeste mensen willen geen confrontatie, maar verzoening. Lessen uit het verleden omzetten naar
oplossingen voor de toekomst. Universele waarden en mensenrechten voorop zetten. Alles op alles
zetten om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.
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Datzelfde optimisme zie ik bij de Bosniërs hier in Nederland, en bij jongeren in het bijzonder.
Jongeren die zich vol energie inzetten in de Nederlandse samenleving, en zich bewust zijn van hun
bijzondere achtergrond en familiegeschiedenis. Zij zijn opgegroeid met pijn en verdriet in hun
familie, of hebben de gruwelijkheden zelf direct ervaren. Zij nemen initiatief, zoeken naar
oplossingen, en komen met nieuwe ideeën om tegenstellingen te overbruggen. Daarmee
inspireren ze een nieuwe generatie politici zoals ikzelf.
Wij hebben de vrijheid om te bepalen hoe we omgaan met wat Bosniakken is aangedaan. We
erkennen expliciet wat is gebeurd. We houden de herinnering levend. We zoeken naar nieuwe
oplossingen. We gooien geen olie op het vuur, maar water. Zo proberen we stapsgewijs de angst
weg te nemen. En zetten we de littekens uit het verleden om naar een toekomst van vrijheid.
***
Den Haag, 11 Juli 2022
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“SREBRENICA INFERNO”
Moeder, moeder, ik droom nog steeds van je
zuster, broeder, ik droom van jullie alle nachten
jullie zijn er niet, jullie zijn er niet, jullie zijn er niet
‘k zoek jullie, ‘k zoek jullie, ‘k zoek jullie
waar ik ga zie ik jullie
Moeder, vader, waar zijn jullie
Bosnië mijn, jij bent nu mijn moeder
Bosnië mijn, ik noem jou mijn moeder
Bosnië moeder Srebrenica zuster
ik ben niet alleen

***
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TOESPRAAK: AHMED PATKOVIĆ
Imam Islamitisch Cultureel Centrum Nur Roermond
Ten eerste, bedankt aan onze Schepper, Allah (swt). Daarnaast, wens ik alle zegeningen aan onze
Profeet Muhammed (saws), naar Zijn familie, naar de metgezellen, naar alle overledenen, maar
special de Bosnische overledenen die verdedigend hun land, geloof, hun eigen familie en vrienden,
die teruggekeerd zijn naar hun Schepper als hopelijk edelen in de allerhoogste trede van de
Paradijs, en alle mensen die de pad van de waarheid volgen tot de Dag des Oordeels.
Geachte broeders en zusters, geachte moeders en families van de overledenen, geachte president
van de IZBN, geachte collega’s, geachte leden van alle moskeen, geachte jongeren en alle andere
aanwezigen die hun tijd heeft vrijgemaakt en op die manier hun prioriteiten hebben vastgesteld in
jullie leven dat jullie gekomen zijn en dat jullie met je aanwezigheid hebben laten zien dat jullie
respect tonen aan de overledenen en richting de slachtoffers van de genocide.
Ik zou deze kans willen nemen om jullie te groeten met Allah’s mooiste woorden, Assalamu
alejkum we rahmetullahi! Ik zal de volgende verzen reciteren van het hoofdstuk Al-Buruj in de
Quran, waar Allah (swt) het volgende zegt:
Verdoemd zijn de gravers van de kuil.Van het vuur met zijn brandhout. Toen zij er omheen zaten.
En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden. En zij wreekten zich alleen op hen
omdat zij geloofden in Allah, de Geweldige, de Geprezene. (Al-Buruj, 4-8)
“Elke dag van ons heet Srebrenica en elke dag van ons heten Potocari.”
Moest het tien volle jaren duren totdat we de stemmen hoorden van de rest van de wereld welke
in geen twijfel mogelijk een genocide te noemen is? Het verleden is niet meer terug te draaien en
de overledenen kunnen niet meer tot leven gebracht worden.
Maar voor welke redenen zijn de overledenen van Srebrenica doodgegaan? Zal Potocari alleen een
groot veld met witte graftombes zijn? En zal Srebrenica een stad zijn die leeg raakt? Of zal de rest
van de wereld hun werk doen om de toestand te verbeteren? Zullen wij als Bosnijakken eindelijk
door hebben wat ons is gebeurd en zullen wij een les hiervan leren? Of zullen wij dit alles vergeten
en terugkeren naar het leven alsof we nooit zullen overlijden?
Het antwoord op deze vragen zullen de toekomst vormen voor Bosnie en Herzegovina. Als er hoop
bestaat in gerechtigheid, hoop in redding en een re-urbanisatie komt van de stad Srebrenica, zou ik
vandaag, op deze plek, het volgende willen zeggen:
In Mekka waar de Profeet Muhammed a.s. is geboren en waar de Profeet Muhammed a.s. vanuit
deze stad weg moest gaan vanwege het islam, is de Profeet Muhammed a.s. na tien jaar
teruggekeerd als een winnaar. Daarnaast heeft hier heeft de Profeet Muhammed a.s. een doel
gesteld om altijd de moed er in te houden in een terugkeer naar de plek waar je bent geboren of
waar je hebt geleefd. Srebrenica is voor de Bosniers Mekka, waar Bosniers geboren zijn en waar
Bosniers de stad moesten verlaten omdat ze een moslim zijn. Echter, moeten we nooit de moed
opgeven dat we terug kunnen gaan naar onze Srebrenica, onze Mekka, in welke de Profeet a.s.
teruggekeerd is als een winaar want “de liefde naar onze geboorteplek, naar onze woonplek en
onze land is een deel van het geloof”, zoals de Profeet a.s. heeft gezegd. Wij, Bosnijakken mogen
niet toelaten dat de genocideplegers worden gewaardeerd. Wij mogen onze kinderen niet in angst
laten leven dat er opnieuw een genocide zal komen. We moeten er serieus met de situatie omgaan
en begrijpen dat de meest zekere vorm van hulp, de hulp van onszelf is. Als laatste, de bewuste
Bosnijakken moeten de volgende verzen horen en onthouden: Jullie die geloven! Let op jezelf.
Iemand die dwaalt kan jullie geen schade berokkenen wanneer jullie het goede pad volgen. Tot
God is jullie terugkeer, gezamenlijk. Hij zal jullie dan meedelen wat jullie aan het doen waren. (AlMa’idah, 105)
Dat er voor niemand en nooit meer Srebrenica opnieuw zal gebeuren.
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“Šehidi - Martelaren”
Hey Martelaren, geliefden, waar zijn jullie?
Geborduurde handdoek blijft bij de fontein.
En een (aardewerken) beker, waaruit wij zijn ontstaan.
Hey Martelaren, geliefden, waar zijn jullie?
Hé martelaren, heiligen, waar zijn jullie?
Hé, (wiens) voetafdrukken op het stof.
Hé, wie bidt er op de groene loper.
Hé martelaren, heiligen, waar zijn jullie?
Hey Martelaren, geurige, waar zijn jullie?
Hé, er zijn kastelen van jou in de buurt van dorpen in Bosnië.
Hé, je hebt bloemen gemaaid in de tuinen.
Hey Martelaren, geurige, waar zijn jullie?
Hey Martelaren, witte vogels, waar zijn jullie?
Hé, je bent zo vrolijk als trekkende zwaluwen.
Hé, jij samen met sterren, knipogend in gebedskralen.
Hey Martelaren, witte vogels, waar zijn jullie?
***
Vertaling: Hedib Hasanovic
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“VERGEEF ME ALLAH”
Vergeef me mijn Allah
voor mijn zonden en tekortkomingen
en breng mij op het rechte pad.
Ik geloof in U
ik stel me nederig op
op U vertrouw ik
als de dag des oordeels komt.
Allahu Allah, Allahu Allah
Allahu Allah, ik ben U dankbaar.
Hoewel ik
veel heb gezondigd,
toch is Uw barmhartigheid
groter dan uw ongenade.
De liefde die ik voor U voel
verwarmt mijn hart
gedachte aan U
vrolijkt mij op.
Allahu Allah, Allahu Allah
Allahu Allah, ik ben U dankbaar.
"Wees niet droevig", zegt U
" heb hoop in Mijn barmhartigheid".
Het maakt mij ontzettend gelukkig,
dat U tevreden bent over mij.
Allahu Allah, Allahu Allah
Allahu Allah, ik ben U dankbaar.
Allahu Allah, Allahu Allah
Allahu Allah, ik ben U dankbaar.

Vertaling: Indira Petinić - Hasanović
***
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HET GEBED
Dan volgt nu het gebed voor de slachtoffers van de Srebrenica genocide, de dženaza, onder de
leiding van imam Ahmed Patković.
Naar aanleiding van de wens van vele Bosnische overlevenden en nabestaanden die het gebed
beleven als het laatste persoonlijke afscheid van hun dierbaren, wordt nu het dzenaza-gebed
verricht net als in het Herdenkinscentrum Potočari.
Wij verzoeken de deelnemers aan de dženaza in de rijen achter de imam te gaan staan. Mensen
die niet deelnemen aan het gebed vragen wij in een halve cirkel om de deelnemers heen te gaan
staan. Voor hen is er de mogelijkheid om op zijn of haar manier afscheid te nemen van de
slachtoffers van de genocide, of op een andere manier eer te betonen.
Daarna zal er twee minuten stilte worden gehouden. Dit geheel wordt vervolgens afgesloten met
de “Last Post”, uitgevoerd door Bert van Bommel.

Dženaza-gebed
Het bidden van het Dženaza gebed voor overledenen is een gezamenlijke plicht voor moslims.
Een paar belangrijke opmerkingen:
1. Voor het gebed moet je rein zijn. Voor elk gebed moet je een rituele reiniging doen (Abdest).
Wie geen Abdest heeft, moet zich alsnog reinigen om het gebed te kunnen doen of bij gebrek aan
tijd en of water Tejemmum doen. Tejemmum doe je als volgt: 1. Spreek de intentie uit waarom je
Tejemmum neemt. Bv. Ik besluit om Tejemmum te nemen om het begrafenisgebed te bidden. 2.
Met schone handen raak je de schone grond, muur of een object uit de grond aan. Schud je
handpalmen en raak je gezicht aan, alsof je deze aan het wassen bent. 3. Vervolgens raak je
nogmaals de grond, muur of object uit de grond aan. Veeg met je linkerhand je rechterarm tot
boven je elleboog. En met je rechterhand je linkerarm tot boven je elleboog.
2. De mensen die bidden moeten zich in minimaal drie rijen verdelen, omdat dat een doel en
houvast is in de praktijk van de Profeet.
3. Van de andere aanwezigen die niet meedoen aan het gebed, wordt verwacht dat zij respect
tonen voor de doden, door niet te praten, te roken of ongepaste handelingen te verrichten
gedurende het gebed.
4. Voor vrouwen is het niet verplicht om het gebed te bidden en ze kunnen ook niet tussen de
biddende mensen plaats nemen.

34

Manier waarop het Dženaza-gebed wordt gebeden
Het gebed wordt staand gebeden en bestaat uit vier Tekbirs (Allahu Akbar) en Salaams. De handen
worden alleen tijdens de eerste tekbir opgetild richting de oren. Als je één tekbir mist, zal je gebed
niet geldig zijn, omdat de tekbiri verplicht zijn. Als er verder niets anders meer gebeden wordt dan
de tekbiri, is het gebed geldig.
Bij afwezigheid kan de intentie om het begrafenisgebed te bidden met de volgende woorden
uitgesproken worden:
"Nevejtu en usallije lillahi te'ala salatel-l-džennazeti-l-ga'ibi, sena'en lillahi ta'ala, ve salavaten
'alen-n-nebijji, ve du'aen li šuheda'i Srebrenica, edaen mustakbilel-kibleti, iktedejtu bi hazel imami
– Allahu akber"!
De intentie voor het gebed kan ook in de eigen taal uitgesproken worden, op deze of soortgelijke
manier: “In de naam van Allah heb ik besloten het Dženaza gebed te bidden, met lof aan Allah en
zegeningen voor de Profeet, zijn mijn gebeden gericht tot de slachtoffers van Srebrenica. Ik keer
mij richting Mekka en volg deze imam – Allah is de grootste”.
De intentie van dit gebed, net als elk ander, kan vanuit het hart en vanuit de gedachten worden
uitgesproken. Na de eerste Tekbir, wordt de vers “Subhaneke” gebeden, daarbij worden de
woorden “ve djelle senauke” voor de woorden “ve te’ala djeduke” toegevoegd.
Vervolgens wordt de tweede Tekbir uitgesproken, waarna de Salavaten worden gebeden. Deze
worden ook bij andere gebeden tijdens de laatste zitting gereciteerd. Na de Salavaten, wordt de
derde Tekbir gebracht en daarna wordt een Dova (vers) gebeden. Na de Dova, wordt de vierde
Tekbir gebracht en de Salam.

***
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Wij gedenken hier, vandaag, het leven en de dood van de 50 slachtoffers die
vandaag in Potočari (Srebrenica) zijn begraven.
De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en de baniervlag omhoog gehesen.
De jongste slachtoffer was net 16 jaar oud. Vandaag zijn er 3 minderjarige kinderen begraven.
Vandaag is ook een tweeling, twee broers van net 20 jaar oud begraven.
De oudste slachtoffer was 59 jaar oud.
Volgnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Achternaam
Ademović
Aljić
Avdić
Bektić
Dedić
Dudić
Džananović
Đozić
Efendić
Ferhatović
Gabeljić
Gojčinović
Hadžić
Halilović
Halilović
Halilović
Hasanović
Hasanović
Hasanović
Hasić
Hasić
Hukić
Hukić
Hukić
Husić
Husić
Ibrahimović
Ibrahimović
Ibrahimović
Jahić
Jugović
Kaljević
Karić
Krdžić
Merdžić
Mešanović
Mujčinović
Mujić
Muminović

Vadersnaam
Šećan
Bekto
Avdo
Sado
Šerif
Junuz
Avdo
Abdulah
Mustafa
Rahman
Sulejman
Ahmet
Hasan
Alaga
Nazif
Zurijet
Džemal
Kadrija
Kadrija
Hamed
Naizf
Hajdin
Remzija
Zuhdo
Mahmut
Mehmed
Ibrahim
Meho
Zuhdo
Šemso
Edhem
Izet
Osman
Avdo
Abdulah
Ragib
Mujo
Bekteo
Hasan

Naam
Geboorte jaar
Šaban
1953
Sabrija
1940
Šaban
1960
Munib
1951
Džemil
1962
Mevlid
1970
Mustafa
1960
Kiram
1957
Nezir
1941
Mevludin
1972
Salim
1968
Sead
1965
Salko
1969
Hajrudin
1968
Salko
1954
Almir
1975
Esnaf
1969
Samir
1975
Semir
1975
Hamdija
1965
Sead
1963
Sead
1974
Sajit
1976
Hajdin
1942
Mevludin
1972
Mustafa
1974
Smajo
1938
Mehmed
1941
Nesib
1958
Sakib
1972
Mehmedalija
1960
Nermin
1977
Smajil
1937
Hesejin
1936
Edhem
1949
Mustafa
1961
Ramiz
1955
Suad
1966
Elvir
1978

leeftijd
42
55
35
44
33
25
35
38
54
23
27
30
26
27
41
20
26
20
20
30
32
21
19
53
23
21
57
54
37
23
35
18
58
59
46
34
40
29
17
38

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mustafić
Mustafić
Nukić
Osmanović
Pilav
Rahmić
Rahmić
Selimović
Sinanović
Smajlović
Šečić

Idriz
Ragib
Mujo
Hamed
Rasim
Bekto
Habib
Mustafa
Mašo
Nurif
Atif

Salim
Muriz
Smajo
Senad
Ismajil
Rahmo
Mensur
Adil
Salčin
Vahid
Senahid

1979
1966
1951
1975
1952
1952
1975
1936
1938
1978
1956

16
29
44
20
43
43
20
59
57
17
39

*Tegelijkertijd met het voorlezen van de 50 namen van de slachtoffers die vandaag in het
herdenkinscentrum in Potočari – Srebrenica zijn begraven wordt de baniervlag met deze namen
omhoog gehesen door de overlevende van de Srebrenica genocide.

*Istovremeno dok se čitaju imena 50. žrtava počinjenog genocida čiji se posmrtni ostaci danas
kopaju u Memorijalnom Centru Potočari podiže se i zastava sa ovim imenima žrtava. Zastavu sa
imenima žrtava dize preživjeli srebreničkog genocida.
***
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“WEES NIET VERDRIETIG”
Vader, heb toch geen verdriet
herdenk hun met gebeden
laat de tranen toch niet stromen
als herinneringen komen.
Vader, heb toch geen verdriet
wanneer jij mijn graf beziet
laat de tranen toch niet stromen
als je van je kind moet dromen
Vader, heb toch geen verdriet
herdenk hun met gebeden
laat de tranen toch niet stromen
als herinneringen komen.
Als mijn geest vervliegt, vervaagt
alles in het niets opgaat
aan het einde van het pad
Rivdan, wachter van de stad.

***
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Bijlage
Als iemand het begrip concentratiekamp laat vallen in een gesprek, maken onze gedachten meteen een
koppeling met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Kampen waar men in mensonterende
omstandigheden de laatste dagen van hun leven doorbrachten, met als einddoel om deze mensen om te
brengen. Een kleine groep overlevenden hebben hun ervaringen met ons kunnen delen. Alleen is het begrip
concentratiekamp een algemeen begrip, waarbij we vergeten dat de laatste concentratiekampen niet in
Oost-Europa, maar in Zuidoost-Europa hebben gestaan. Gedurende de oorlog in Bosnië en Herzegovina
waren er meerdere concentratiekampen, waarvan Omarska, Trnopolje en Heliodrom de bekendere
concentratiekampen zijn. Hieronder een kort overzicht van deze concentratiekampen.
Concentratiekamp Omarska:
Gelegen in Omarska bij Prijedor. Een concentratiekamp die onder leiding van de Bosnisch Servische troepen
was. In deze concentratiekamp zaten voornamelijk Bosniakken en Bosnische Kroaten. Hier zaten 6000
mensen gevangen. Deze concentratiekamp was gevestigd in een mijnbouwbedrijf. Op dit complex werden
de gevangenen in drie gebouwen ondergebracht. Hierbij waren het ‘Witte Huis’ en het ‘Rode Huis’ het
meest berucht. Uit ooggetuigenverslagen weten we dat wanneer een persoon één van deze gebouwen
binnenstapte, deze niet meer levend naar buiten zou komen.
Concentratiekamp Trnopolje:
Gelegen in Trnopolje bij Prijedor. Een concentratiekamp die onder leiding van de Bosnisch Servische
troepen was. In deze concentratiekamp zaten voornamelijk Bosniakken en Bosnische Kroaten. Hier zaten
30.000 mensen gevangen. Deze concentratiekamp was gevestigd in Trnopolje, waarbij gevangenen in een
basisschool verbleven. Het complex werd compleet afgezet met prikkeldraad. De ontdekking van Trnopolje
heeft in de westerse media tot veel ophef geleid, waarbij het schenden van mensenrechten tijdens de
oorlog in Bosnië en Herzegovina door de Bosnische Serviërs en Bosnische Kroaten centraal stond.
Concentratiekamp Heliodrom:
Gelegen in Rodoč bij Mostar. Een concentratiekamp die onder leiding van de Bosnisch Kroatische troepen
was. In deze concentratiekamp zaten voornamelijk Bosniakken en Bosnische Serviërs. Hier zaten 6000
mensen gevangen. Deze concentratiekamp was gevestigd op een militaire basis van het voormalig
Joegoslavisch leger. Het complex bevatte een sporthal en een gebouw van drie verdiepingen.
In deze concentratiekampen zijn de gevangenen mishandeld, gemarteld, gediscrimineerd, beledigd,
uitgebuit en geëxecuteerd. Primaire levensbehoeften werden niet beschikbaar gesteld. Men werd op elk
moment van de dag inhumaan behandeld en vreesde voor hun leven. Concentratiekampen Omarska,
Trnopolje en Heliodrom waren de norm voor de overige concentratiekampen in Bosnië en Herzegovina.

Tekst: Adnan Delić
***
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DANKWOORD
Dames en heren, hartelijk dank voor uw aanwezigheid, het online volgen van de herdenking en
graag tot volgend jaar, dinsdag 11 juli 2023. Houdt u er rekening mee dat wij volgend jaar
waarschijnlijk de herdenking op een andere locatie zullen houden. Zodra dit bekend is zullen wij dit
op onze website www.srebrenica-herdenking.nl bekend maken.
We hebben net de baniervlag gehesen en de namen van de slachtoffers van de Srebrenica
genocide voorgelezen. 27 jaar geleden zijn deze mensen vermoord en vandaag in Potočari, hebben
zij eindelijk hun laatste rustplaats gevonden.
Laten we hen, de andere slachtoffers en nabestaande van de genocide van Srebrenica niet
vergeten. Laten we, ieder op zijn of haar eigen manier, bij hen betrokken blijven en hen meenemen
in ons hart. Laten we waakzaam blijven en alles doen wat in onze macht ligt, om ervoor te zorgen
dat er nooit meer een genocide gepleegd wordt zoals in Srebrenica. Laten we er alles aan doen om
de verantwoordelijke voor de genocide op een passende manier te straffen, als les voor de
toekomstige generaties, dat misdaad niet loont maar wordt bestraft.
Nooit meer Srebrenica!
Ten slotte, bedankt voor uw aanwezigheid en graag tot volgend jaar, dinsdag 11 juli 2023.

***
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Deze herdenking is mede mogelijk gemaakt door de volgende samenwerkende
organisaties:
Ova komemoracija je realizovana kroz zajedničko angažovanje organizacionog
komiteta u kojima su učestovali:






Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995
Platform BiH Overkoepelende organisatie van BiH-verenigingen in Nederland
Mladi BiH Vereniging van BiH-jongeren in Nederland
SGTRS
Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers
IVBN
Islamitische Vereniging van Bosniakken in Nederland (IZBN)
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Bloem van Srebrenica
De kleur wit is het symbool van de onschuld en staat voor de onschuldige slachtoffers van de
genocide. Groen staat voor de hoop en het ontwaken, het symboliseert de wens dat alle burgers,
ongeacht hun religie en nationaliteit in heel Bosnië en Herzegovina, Europa en de wereld wakker
worden geschud en de verschrikkingen van de genocide en het lijden van de Bosniërs nooit zullen
vergeten. De elf blaadjes van deze bloem staan voor 11 juli 1995.

Cvijet Srebrenice
Cvijet se sastoji od 11 bijelih latica i zelenog tučka, koji imaju svoju posebnu poruku. Naime, bijela
boja simbolizira nevinost i simbol je nevino stradalih u genocidu, zelena je simbol nade, ali i
buđenja, te nosi poruku i želju da se svi građani bez obzira na vjeru i naciju širom Bosne i
Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta probude i ne zaboravljaju strahote genocida i patnje kroz
koju su prošli Bošnjaci. Jedanaest latica ovog cvijeta predstavljaju 11. juli 1995. godine.
***
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11 juli 2022, MALIEVELD – DEN HAAG
www.srebrenica-herdenking.nl
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