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‘s-Gravenhage, 24 april 2018 
 
 

Aan: de minister van Defensie, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, 
         de  staatssecretaris van Defensie, mevrouw drs. B.Visser, 

         door tussenkomst van de Hoofddirecteur Personeel ministerie van Defensie, 
         Schout bij nacht P.F.M. Reesink. 
 

Geachte  mevrouw Bijleveld-Schouten, geachte mevrouw Visser,  
        

Op 30 januari j.l. heeft u  besloten een begeleidingscommissie in te stellen, die wordt 
belast met het doen van een onderzoek naar de zorgbehoeften van Dutchbat III-militairen.  

 

De directe aanleiding voor dit onderzoek is geweest het gesprek dat minister-president 
Rutte en minister van Defensie Hennis-Plasschaert in oktober 2015 hebben gehad met 

vertegenwoordigers van Dutchbat III.  Dit gesprek is belegd nadat was vastgesteld dat 20 
jaar na de val van Srebrenica nog steeds een aanzienlijk deel van de Dutchbatters kampt 
met problemen in het dagelijkse leven. 

 
Een van de oogmerken van het onderzoek is na te gaan hoe betrokkenen in staat gesteld 
kunnen worden na zovele jaren “de missie af te sluiten”. Daartoe is het nodig, zo  is ook 

nadrukkelijk door de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) geadviseerd, 
vooraf, bij wijze van verkenning, de verwachtingen van de direct betrokkenen bij dit 

onderzoek te inventariseren en op elkaar af te stemmen. 
 
Mij is gevraagd om deze verkenning uit te voeren. In de hierna volgende rapportage heb ik 

mijn bevindingen weergegeven en nader toegelicht. Uitgangspunt is daarbij geweest het 
advies nr. 21 van de RZO van december 2016 en het daarop volgende Programma van 

eisen, opgesteld door Defensie met steun van de Programma Advies Commissie voor 
Onderzoek (PACO) van de RZO.  
 

Ik heb gesprekken gevoerd  met betrokkenen, waaronder  Dutchbat-veteranen, personen 
die thans betrokken zijn bij de zorg voor veteranen, met leidinggevenden binnen de 

krijgsmacht en binnen het ministerie van Defensie, met verantwoordelijke 
bewindspersonen toen en nu en met Tweede Kamerleden. Ik heb voorts relevante 
documenten bestudeerd1. 

  
    De hierna volgende rapportage is de neerslag van mijn persoonlijke bevindingen naar 

aanleiding van  de gevoerde gesprekken. Daarbij heb ik in het bijzonder acht geslagen op 
de opvattingen van de veteranen zelf die zich, zo is bij mijn rondgang door vrijwel alle 
gesprekspartners benadrukt, de afgelopen 23 jaar te dikwijls miskend en niet-gehoord 

hebben gevoeld. Overigens is mij gebleken dat er geen grote verschillen bestaan over de 
reikwijdte van het in te stellen onderzoek tussen de opvattingen van de veteranen en tal van 

betrokkenen rond het veteranenbeleid in krijgsmacht en op ministerie van Defensie. 

                                                                 
1
 Zie bijlage I: Relevante documenten onderzoek zorgbehoeften DB III-veteranen. 
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Op basis van de documenten2 die er al liggen en de verwachtingen van betrokkenen, zoals 
in de onderhavige notitie geïnventariseerd, kan gekomen worden tot een opzet en 

inrichting van het onderzoek dat breed gedragen wordt. Daarmee wordt de kans vergroot 
om na ommekomst van het onderzoek te bewerkstelligen wat ermee wordt beoogd: “de 

missie na zovele jaren te kunnen afsluiten”; hoezeer, voeg ik er aan toe, de littekens ervan 
blijvend gevoeld zullen worden en in die zin de missie niet is af te sluiten.  
 

Het in beeld brengen van “lessons learned” kan eraan bijdragen het lerende vermogen van 
Defensie te versterken. Ik teken daarbij aan dat er inmiddels al tal van lessen getrokken 

zijn na de gebeurtenissen in het voormalige Joegoslavië. De vraag is wèl of deze 
toereikend zijn gelet op de ervaringen van de veteranen tot aan de dag van vandaag. 
Daarover kan het in te stellen onderzoek uitsluitsel geven. 

  
Tenslotte nog dit. De dramatische gebeurtenissen in het voormalige Joegoslavië vonden 

plaats midden jaren negentig van de vorige eeuw. Twintig jaar later, in oktober 2015, vond 
het gesprek plaats tussen de minister-president en de minister van Defensie met  Dutchbat  
III-veteranen; dat is nu 2 ½ jaar geleden. De beoogde begeleidingscommissie van het 

onderzoek kan nu vermoedelijk snel geformeerd  en ingesteld worden. Niettemin: 
Dutchbat-veteranen vinden wel dat er al veel tijd is verlopen. Voorkomen moet worden dat 
de uitkomsten van de commissie lang op zich laten wachten. Bovendien geef ik in 

overweging dat de commissie al tijdens haar onderzoek Dutchbat-veteranen regelmatig in 
kennis stelt van de voortgang van het onderzoek.  

 
 
 

 
     Hans Borstlap,  24 april 2018  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
2 Zie onder meer bijlage II: Perssamenvatting van het NIOD-rapport uit 2002. 
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Verkenning naar inhoud en opzet van een onderzoek naar zorgbehoeften 
van Dutchbat III-veteranen. 

 

 

1. De opdracht. 

 

In bijlage I van deze rapportage is chronologisch weergegeven de inhoud van 
enkele documenten ter zake van het op te zetten onderzoek. Deze documenten 

sluiten op elkaar aan. 
 

Tijdens het gesprek van Dutchbat III-veteranen met  minister-president Rutte en 
minister van Defensie Hennis-Plasschaert in oktober 2015, lag het accent op de 
kwaliteit van leven en in dat kader op de omvang en kwaliteit van de 

zorgvoorzieningen, die Dutchbat-veteranen ter beschikking staan. Het RZO-advies 
nr. 21 van december 2016 en het daarop aansluitende Programma van Eisen van 

het ministerie van Defensie geven voor het onderzoek concreet de volgende vragen 
aan:  
 

- Hoe komt het dat ruim 20 jaar na dato een aanzienlijk deel van de 
Dutchbat III-veteranen nog steeds problemen ervaart? 

- Geef inzicht in aard en oorzaken van de specifiek door Dutchbat III- 
veteranen (en hun partners en kinderen) geldende problemen en 
zorgbehoeften; welke oorzaken en problemen worden genoemd door de 

veteranen zelf; zijn er subgroepen binnen de groep Dutchbat III-veteranen. 
- Analyseer in welke mate deze problemen zich onderscheiden van die van 

andere missies.  
- Geef oplossingsrichtingen aan (rekening houdend met politieke en 

maatschappelijke context en wat al gebeurd is, en houd rekening met de 

beschikbare middelen en mogelijkheden van Defensie).  
- Wat is nodig voor de Dutchbat III-veteranen om de missie “af te kunnen 

sluiten”? Wat moet er volgens de Dutchbat III-veteranen nog gebeuren, 
wat missen zij? 

- Geef aan welke “lessons learned” er zijn voor toekomstige missies. 

 
De Dutchbat III-veteranen hebben zelf in de aanloop naar het gesprek met de 

minister-president en minister Hennis-Plasschaert in oktober 2015 een enquête3  
gehouden. Hieruit bleek dat  respondenten  nog steeds last hebben van het 
negatieve beeld dat is ontstaan in de media en in de samenleving omtrent hun 

rol tijdens de val van Srebrenica. “De politiek”, zo stelt men, “heeft Dutchbat 
III laten criminaliseren onder invloed van media en de daaruit voortvloeiende 

publieke opinie. Door zich hier afzijdig van te houden heeft men  Dutchbat III 
in de kou laten staan”. 

 

Concreet komen er in deze enquête drie speerpunten naar voren die verdere 
aandacht behoeven:  

                                                                 
3 Rapportageverslag Enquête DB III, 17 oktober 2015, Werkgroep DB III. 
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1. Excuses aan en rehabilitatie van Dutchbat III. 
2. Waarheidsvinding. 

3. Nazorg en aansprakelijkheid. 
 

In het kader van mijn opdracht heb ik mij onder meer gericht op de ervaringen en 
herinneringen van Dutchbatters op dit moment, nu 23 jaar nadat men in of rond de 
compound verbleef. Daarnaast heb ik goede nota genomen van ervaringen en 

herinneringen van leidinggevenden tijdens de missie van DB III en daarna. Al 
deze ervaringen en herinneringen kunnen immers een aanwijzing geven voor het  

nadere onderzoek, dat beoogt te steunen op een breed draagvlak om metterdaad 
“de missie te kunnen afsluiten”. 

 

Ik teken daar wel onmiddellijk bij aan dat de dramatische gebeurtenissen rond deze 
missie niet zijn af te sluiten. Bedoeld zal zijn: afsluiten in politiek-bestuurlijke zin. 

“Hoe kan”, zo verwoordde één van mijn gesprekspartners, “alsnog het verleden 
voor ons draaglijk gemaakt worden, zodat we ons weer op de toekomst kunnen 
richten en inhoud aan ons leven kunnen geven”.  

 
Daarbij zou het onderzoek en de te inventariseren nadere mogelijke maatregelen 
en voorzieningen duidelijkheid over en weer moeten verschaffen over wat 

veteranen van het ministerie van Defensie kunnen verwachten, maar ook wat zij 
niet kunnen verwachten. Te lang, zo is mij gemeld, is helderheid uitgebleven en 

zijn verwachtingen gewekt die niet bewaarheid werden of waarop men te lang 
moest wachten. Vandaar dat de RZO nadrukkelijk heeft geadviseerd de 
wederzijdse verwachtingen vooraf helder te formuleren. 

 
In deze  rapportage ga ik, gelet op de onderzoeksvragen, in op de volgende 

thema’s: 
 

- Het bijzondere van de missie in Srebrenica. 

- Erkenning, waardering en zorg: een onlosmakelijk verband. 
- Nadere waarheidsvinding. 

- Nader onderzoek naar: 
    -     het bijzondere van de missie in Srebrenica; 

- erkenning, waardering en zorg (inclusief materiële zorg); 

  - voorlichting en communicatie voor, tijdens en na de missie; 
  - “lessons learned”; 

  - voorstel voor een enigszins aangepaste en meer “aangeklede” 
   onderzoeksopdracht. 

- De samenstelling van de begeleidingscommissie, onderzoekscommissie en 

klankbordgroep van veteranen. 
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2. Het bijzondere van de missie in Srebrenica. 

 
De opdracht voor het onderzoek luidt onder meer: hoe komt het dat na ruim 20 jaar 

een aanzienlijk deel van de Dutchbat III-veteranen nog steeds last heeft van de 
ervaringen die men in Srebrenica heeft opgedaan.  

 
Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat tenminste 5 bijzondere feiten en 
omstandigheden ertoe leiden dat deze missie in de beleving en herinnering van 

Dutchbat III-veteranen anders was dan andere missies: 
 

1. Het onuitvoerbare mandaat voor de Dutchbat-militairen en de ontoereikende 
bewapening die men meekreeg voor een peace-keeping operatie in een gebied 
waar geen vrede was. 

2. De massamoord op enige duizenden moslimmannen buiten het gebied waarin 
de compound was gelegen. 

3. De gevoelens van onmacht die daardoor ontstonden; men mocht niets doen en 
men kon niets doen; schuldgevoelens als gevolg van de machteloosheid. 

4. De hoon en de verwijten die de Dutchbatters vervolgens na terugkeer in ons 

land over zich heen kregen in pers en samenleving en de soms nauwelijks 
verholen beschuldiging van nalatigheid in het voorkomen van de massamoord. 

5. Het jarenlang blijven voortbestaan van dit beeld ook als gevolg van de  

afwezigheid van de politieke en militaire leiding die, in de beleving van veel 
Dutchbatters, na de missie niet de verantwoordelijkheid op zich nam voor een 

mislukte missie, noch actief de onjuiste berichtgeving over  vermeende 
betrokkenheid van Dutchbatters bij de massamoord weersprak. 

 

Deze 5 bijzondere feiten en omstandigheden maken, zo meen ik uit de gesprekken 
te mogen afleiden, de missie in Srebrenica tot een bijzondere in vergelijking tot 

andere missies. In de opzet van het nader te ondernemen onderzoek kan het 
bovenstaande als werkhypothese worden genomen. 
Ik voeg daar het volgende aan toe. 

 
Militairen weten dat zij uitgezonden kunnen worden en daarbij risico’s lopen. 

Wanneer deze risico’s gelopen worden in missies met een uitvoerbaar mandaat en 
met een daarbij passende uitrusting, dan worden die risico’s veelal aanvaard als 
behorend bij een professionele uitoefening van het militaire beroep. 

 
Wanneer men evenwel wordt uitgezonden met een op voorhand onuitvoerbare 

missie (zie uitspraken, overigens met onderlinge nuanceringen, van minister 
Voorhoeve in najaar 19944; NIOD in 2002, rapport enquetecommissie-Bakker 
2003; minister Hennis-Plasschaert in juni 20165) en met een ontoereikende 

                                                                 
4 Rapport parlementaire enquête Srebrenica onder voorzitterschap van dhr B. Bakker;  

5
 Minister Hennis-Plasschaert op Veteranendag 2016: “Onze militairen worden uitgezonden in opdracht van de 

Nederlandse regering. En zij gaan! Hoe moeilijk die opdracht ook is. De Dutchbat-veteranen weten hier alles 

van. Uitgezonden in VN-verband. Naar Bosnië, de enclave Srebrenica, uitgeroepen tot veilig gebied. Niets 

hieraan was duidelijk, behalve dat er geen mandaat uit voortvloeide tot een échte militaire verdediging van het 
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uitrusting, dan wordt men met de handen gebonden uitgezonden naar een 
oorlogsgebied. Hierdoor kunnen gevoelens van onmacht gaan overheersen; en 
vervolgens van schaamte op het moment dat na terugkeer men kennis neemt van 

de gruwelijke misdaden die gepleegd zijn in het gebied, waarin men geacht werd 
vrede te bewaren. Een en ander klemt temeer wanneer vervolgens in de maanden 

en jaren na de missie (en voor velen nog steeds) men zich door de militaire en 
politieke leiding in de steek gelaten voelt op het moment dat de pers negatieve 
beelden oproept over hun rol, veelal zonder de feitelijke context,6 

mandaatomschrijving en militaire toerusting in beeld te brengen. Men voelde en 
voelt zich miskend en in de steek gelaten door de politieke en militaire leiding, 

waarvan men op z’n minst een excuus had verwacht, gegeven de grote spanningen 
tussen het mandaat, de uitrusting en de feitelijke situatie ter plaatse.  
 

Dutchbatters verlangen na zo’n traumatische ervaring een begripvolle 
opdrachtgever, die ziet op wat in de gegeven omstandigheden toch nog is 

gepresteerd, ondanks de onmogelijke opgave waarvoor men is uitgezonden. Een 
opdrachtgever die dat vervolgens uitstraalt naar samenleving en de media.  
 

Die troostrijke en begripvolle schouder was er evenwel niet. Wel waren er 
onweersproken persberichten waardoor een beeld kon ontstaan van nalatigheid 
van Dutchbatters  bij het voorkomen van de gruwelijke misdaden. Gevoelens van 

onmacht slaan dan om in schaamte en woede over de politieke en militaire leiding. 
Er is bij (een deel van de) voormalige Dutchbatters een vertrouwensbreuk 

ontstaan met de politieke en militaire leiding. 
 
 

Deze elkaar versterkende feiten en omstandigheden maken het aannemelijk dat de 
ervaringen en herinneringen van Dutchbatters gemiddeld zoveel intenser en de 

gevolgen zoveel negatiever zijn dan bij veteranen van andere missies. 
 
In dit verband is ook de vraag opgekomen welk beleid het departement van 

Defensie heeft inzake de publiciteit over missies en de beeldvorming die daarover 
in pers en samenleving ontstaat. Is er een actief beleid geweest tijdens en in de 

jaren na de missie in Srebrenica om foutieve beeldvorming te corrigeren, of in 

                                                                                                                                                                                                           

gebied of van de bevolking. En daarmee werd een illusie van veiligheid gecreëerd. Terwijl andere landen 

weigerden, besloot Nederland te gaan. En Dutchbat ging, zonder adequaat te zijn voorbereid op de specifieke 

omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te 

handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die - reeds op voorhand - onuitvoerbaar was”. 

6
 Er zijn tal van publicaties verschenen waarin verslag wordt gedaan van de ontberingen waaraan de 

Dutchbatters in de compound werden blootgesteld, nadat de toevoerwegen feitelijk werden afgesloten voor de 

meest basale levensmiddelen en militaire toerusting terwijl  men zich te midden van elkaar fel bestrijdende 

partijen bevond. Ook de pers werd de toegang tot de compound onmogelijk gemaakt, hetgeen een 

waarheidsgetrouwe weergave niet heeft bevorderd. Zie bijv. “De achterkant van de maan” van Bert Kreemers 

over vooral de gebeurtenissen in Den Haag en Charlef Brantz: “De Srebrenica-dagboeken” over de situatie in 

Srebrenica.  Dutchbat opereerde in een geïsoleerde positie, waarin voor de “zachte kanten” in een missiegebied, 

zo werd mij gemeld, geen plaats en mogelijkheid meer was. 
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ieder geval de media te voorzien van adequate informatie over wat werkelijk is 
voorgevallen? Een voorbeeld bij wijze van illustratie.  
 

Mij werd door Dutchbatters gemeld dat nog steeds, na 23 jaar, media verklaren 
dat “onder de ogen van Dutchbatters enige duizenden moslimmannen zijn 

vermoord”. Mij is gemeld dat dit feitelijk onjuist is (zie ook het NIOD-rapport), 
omdat men geen zicht hierop had en enige tijd onwetend was van wat er elders, op 
enige afstand van de compound, is voorgevallen. Pas in de dagen na terugkeer in 

Nederland werd voor de meeste Dutchbatters duidelijk welke gruwelijkheden zich 
hadden voorgedaan7. Dat doet niets af aan het dramatische van hetgeen is 

aangericht, maar de vermelding van de nabijheid en de veelal begeleidende 
suggestie dat is nagelaten dit te voorkomen, is al die jaren blijven hangen. Het is 
voor de Dutchbat-veteranen elke keer weer belastend wanneer dergelijke 

berichten verschijnen. 
 

Er rijzen in dit verband vragen naar het communicatiebeleid van de 
defensieleiding. Ik heb over deze aspecten gesprekken gevoerd met diegenen die 
destijds betrokken waren bij de communicatie en die dat op dit moment zijn. In 

feite was er  midden jaren negentig geen professioneel voorlichtings- en 
communicatiebeleid. Dat is er inmiddels wel, maar de vraag is of dit toereikend is 
voor een adequate begeleiding van missies ook wat betreft het “managen van 

verwachtingen”; ervoor, tijdens en erna. Ik kom hierop terug in de conclusies voor 
nader onderzoek. 
 

Ik geef in overweging in het op te stellen onderzoek nader in te gaan op deze korte 
schets bij wijze van werkhypothese: In hoeverre zijn deze bijzondere feiten en 

omstandigheden inderdaad een voldoende verklaring  voor de bijzondere situatie 
waarin (een deel van de) Dutchbat-veteranen en hun thuisfront nog steeds, nu 23 

jaar na dato, verkeert. 
 

Tenslotte, het accent in de nasleep van de missie in voormalig Joegoslavië valt 

veelal, begrijpelijk, op wat is gebeurd toen Dutchbat III van  januari tot en met juli 
1995 actief was. Niettemin is mij bericht dat ook ervaringen van  Dutchbat I, II en 

IV-veteranen in het onderzoek wellicht meegenomen dienen te worden. Mijn 
advies is dit na te gaan en deze ervaringen zo nodig op een gepaste wijze mee te 
nemen.  

 
 

3. Erkenning, waardering en zorg: een onlosmakelijk verband. 
 

Deskundigen vragen aandacht voor het directe verband tussen enerzijds een 

toereikende erkenning en waardering voor de inzet van militairen en anderzijds 
hun ontvankelijkheid voor effectieve zorg i.v.m. klachten na missies. Het is in dit 

                                                                 
7 NIOD –rapport en het rapport van de commissie-Bakker vermelden wel dat enkele Dutchbatters wel eerder in 

de directe omgeving van de compound gruwelijkheden hadden gezien. Overigens moet men zich realiseren dat 

de communicatie destijds, zonder mobiele telefoons en zonder sociale media, uiteraard van een totaal andere 

orde was dan thans het geval geweest zou zijn. 
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verband van belang in herinnering te roepen dat Dutchbatters zelf excuses en 
rehabilitatie als eerste speerpunt hebben opgenomen in het rapport van hun in 2015 
gehouden enquête. 

 
In het op te zetten onderzoek zal nagegaan moeten worden of en in hoeverre een 

gebrek aan erkenning en waardering een barrière is om effectieve (na)zorg te 
kunnen geven, omdat, zo luidt de werkhypothese, door het gebrek aan erkenning 
de ontvankelijkheid voor de (na)zorg wordt geblokkeerd, dan wel in effectiviteit 

wordt beperkt. Dit kan in het bijzonder spelen bij een grote groep Dutchbat- 
veteranen, waar meer dan bij andere missies (zie hiervoor) een aantal bijzondere 

kenmerken elkaar versterken8.   
 
Nu is hier geen sprake van een zwart-wit situatie, alsof er helemaal geen erkenning 

is geweest. Na het NIOD -rapport, waarin onverbloemd de onmogelijkheid van de 
missie is uiteengezet en is aangegeven waar de politieke en militaire 

verantwoordelijkheid daarvoor lag, is het kabinet Kok II in 2002 in z’n geheel 
afgetreden als uiting van het alsnog aanvaarden van de politieke 
verantwoordelijkheid voor het uitzenden van de Dutchbatters. Ook het rapport van 

de parlementaire enquête-commissie Srebenica  is duidelijk in dit verband. In 2006 
heeft minister Kamp van Defensie het Dutchbat III-draaginsigne ingevoerd, dat 
door veel Dutchbatters wel wordt getypeerd als “erkenning van de miskenning”. In 

2015 is er, zoals reeds vermeld, een gesprek geweest tussen (vertegenwoordigers 
van) Dutchbat III-veteranen met minister-president Rutte en minister Hennis-

Plasschaert van defensie, waar is afgesproken nader onderzoek te doen naar de 
kwaliteit van leven van de Dutchbat-veteranen. Minister Hennis-Plasschaert sprak 
daarnaast haar respect uit voor Dutchbat III-veteranen tijdens de medaille 

uitreiking van de Nederlandse Veteranendag 2016.  
 

Ook kan gewezen worden op de aanzienlijk toegenomen kwaliteit van de opvang 
en nazorg van militairen na missies, na de chaotische situatie die de nazorg 
kenmerkte na de Dutchbat-missie in de tweede helft van 1995. Inmiddels is het 

Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) opgericht en het Veteranenloket in 
Doorn ingericht. Er is een zorgvuldiger afstemming met het parlement ter zake van 

voorgenomen missies (art. 100 brief). Voorts zijn er op min of meer grote schaal 
financiële uitkeringen gedaan voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen. 
Wel is er het gevaar van een juridificering van de relatie met veel veteranen. 

 
Er is, anders gezegd, wel veel gebeurd op politiek en militair-niveau sinds 1995 

alsmede op het gebied van zorgvoorzieningen. 
 

En toch, een aanzienlijk deel van de Dutchbat-veteranen blijft zitten met een gevoel 

van gebrek aan erkenning en waardering, van het niet gezuiverd zijn van de blaam 

                                                                 
8 Een bijzonder aspect in dit verband is het belang van leiderschap, zo is mij gemeld. Militairen opereren in een 

evidente hiërarchie, waarin leiderschap wordt ervaren als van groot belang voor het welslagen van militaire 

operaties. Leiderschap blijkt ook van invloed te zijn op het kunnen omgaan met hetgeen men op locatie 

meemaakt en de verwerking daarvan nadien. Dit gegeven speelt vermoedelijk sterker bij niet-succesvolle  

missies dan bij geslaagde operaties. 
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en hoon die hen na de missie is overkomen. Nog steeds ervaren zij het uitblijven 
van een expliciet en onomwonden  uitspreken door de toenmalige politieke leiders 
van de politieke verantwoordelijkheid voor de missie als een groot gemis. Men 

voelde en voelt zich nog steeds in de steek gelaten, tegen de achtergrond van het 
beeld dat ontstond van nalatigheid in het voorkomen van een massamoord. 

 
Ik moet vaststellen dat er een kloof is tussen enerzijds de tekenen van erkenning die 
vanuit Den Haag inmiddels zijn uitgebracht en anderzijds de beleving daarvan door 

veel van de uitgezonden Dutchbat-veteranen. Onderzoek toont voorts aan dat er een 
groot verschil is tussen de waardering die er in de samenleving is voor de inzet van 

militairen in moeilijke missies enerzijds en de beleving van erkenning en 
waardering door de militairen zelf, anderzijds9. 
 

Ik acht het gewenst dat nader onderzoek gedaan wordt naar deze kloof tussen 
enerzijds de Haagse werkelijkheid en anderzijds de beleving daarvan bij de 

Dutchbat-veteranen. Mogelijk dat de vorm van erkenning niet aansluit bij wat men 
verlangt of het moment waarop deze plaatsvond de werking ervan heeft 
gemitigeerd: jaren na dato immers, waardoor men het gebrek aan erkenning al die 

jaren heeft ervaren met alle negatieve effecten voor hun psychische gesteldheid en 
mogelijk ook voor hun persoonlijk leven en maatschappelijke carrière.  
 

De aanbeveling inzake nader onderzoek naar de kloof tussen de “Haagse”- 
werkelijkheid en wat Dutchbat-veteranen zelf ervaren, sluit  aan bij de 

onderzoeksopdracht:  
 

Wat is nodig voor de DB III-veteranen om de missie “af te kunnen sluiten”? 

Wat is er tot nu toe al gebeurd op dit gebied? 
Wat zou er volgens de DB III veteranen nog moeten gebeuren/ wat wordt er 

gemist door de DB III veteranen? 
 

Het belang van nader onderzoek op dit punt klemt mijns inziens temeer, omdat het 

aannemelijk is, dat zonder een concreet zicht hierop veel Dutchbat-veteranen een 
blokkade blijven ervaren om het zorgtraject in te gaan, dan wel dat de zorg die 

geleverd wordt minder effectief zal zijn. De grote non-respons in onderzoeken die 
al gedaan zijn onder Dutchbatters (onder meer door henzelf in de enquête als 
voorbereiding op het gesprek met de minister-president en minister Hennis-

Plasschaert in oktober 2015) kan hiermee verband houden. Niet uitgesloten kan 
worden dat “alles wat uit Den Haag komt” wordt ervaren als passend in het patroon 

van een onzorgvuldig voorbereide missie en het vervolgens weglopen voor de 
verantwoordelijkheid hiervoor.  
 

Wanneer de opdracht van een te houden onderzoek onder meer inhoudt na te gaan 
op welke wijze de Dutchbat-veteranen de missie “kunnen afsluiten” (in de zin van, 

zoals eerder beschreven, het verleden voortaan als een te dragen herinnering 
ervaren kan worden) dan kan er niet aan worden ontkomen ook onderzoek te doen 

                                                                 
9 Zie bijvoorbeeld de Evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016. 
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naar de kloof tussen enerzijds de onmiskenbare blijken van erkenning die 
inmiddels zijn betracht en anderzijds de ervaring van (een deel van de) Dutchbat- 
veteranen dat daarmee onvoldoende wordt tegemoet gekomen aan wat men 

verwacht en waar men behoefte aan heeft. Ik meen dat een dergelijke analyse 
tevens van belang is om zicht te krijgen op “lessons learned” voor komende 

missies. 
 
 

4. Nadere waarheidsvinding. 

 

Dutchbat III-veteranen hebben behoefte aan nadere waarheidsvinding, gelet op de 
vele vragen die nog bij hen leven over de feitelijke ontwikkelingen ten tijde van de 
missie, in het bijzonder in de periode rond de val van Srebrenica en de 

gebeurtenissen op en bij de compound. Het gaat daarbij onder meer om de 
bevelsverhoudingen, de ontbrekende luchtsteun op kritieke momenten en de vraag 

waarom men na de missie zozeer werd overgeleverd aan de negatieve 
beeldvorming in pers en samenleving, zonder dat vanuit de defensieleiding noch 
vanuit de politieke leiding voldoende weerwoord werd geleverd ten einde ter 

correctie in beeld te brengen wat feitelijk – buiten het zicht van Dutchbat - was 
gebeurd.  
 

Met andere woorden: Dutchbat III-veteranen willen nader onderzoek naar 
waarheidsvinding, zoals men heeft uiteengezet in de weergave van de door henzelf 

gehouden enquête onder Dutchbat III-veteranen in 2015. 
 
Ook hier manifesteert zich een kloof tussen enerzijds de Haagse werkelijkheid en 

anderzijds de beleving daarvan door (een deel van de) Dutchbat-veteranen. In de 
gesprekken heb ik  Dutchbat-veteranen geconfronteerd met wat al aan 

waarheidsvinding is gedaan. 
 
In opdracht van de toenmalige regering heeft het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie (NIOD) na ruim vijf jaar onderzoek in 2002 een meerdelig 
en omvangrijk onderzoeksrapport gepubliceerd, waarvan de hoofdconclusie was 

dat Dutchbat met een ondoordachte en nagenoeg onuitvoerbare missie was belast. 
Van belang is ook de weergave van de parlementaire-enquête Srebrenica onder 
leiding van dhr Bakker ( 2003)10. Het NIOD heeft in 2016 een tweede rapport 

uitgebracht. De hierboven genoemde  rapporten zijn veelomvattend in de 
beschrijving van de aanloop tot de missie, het verloop ervan alsmede de nasleep. 

Feitelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn geschetst alsook militaire en 
politieke verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft de val van Srebrenica bijzonder 
veel aandacht gekregen in de media, zowel van de schrijvende pers als van radio 

en televisie. 
 

                                                                 
10

 Voorts heeft de VN in 1999 een onderzoek gepubliceerd en heeft de commissie Van Kemenade in 1998 een 

rapport uitgebracht. 
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Ik meen dat op dit punt van “nadere waarheidsvinding” op dit moment, na zovele 
jaren en na de reeds uitgebrachte uitvoerige rapporten, weinig toegevoegde waarde 
verwacht kan worden, hoezeer ook vastgesteld moet worden dat niet alle vragen 

daarin konden worden beantwoord.  
 

Naar mijn inschatting is het veeleer het nog steeds aanwezige gevoel van een 
gebrek aan erkenning en waardering dat een rol speelt bij de uitgesproken behoefte 
van de Dutchbat III-veteranen aan nadere waarheidsvinding.  

 
Ik acht het in dit verband aannemelijk dat vorderingen bij het overbruggen van de 

kloof tussen de Haagse werkelijkheid inzake de getoonde erkenning enerzijds en  
het blijvende gevoel van een gebrek aan erkenning en waardering anderzijds, (zie 
paragraaf 3 hiervoor) de noodzaak van verdere waarheidsvinding zal doen 

afnemen. In het alsnog onomwonden erkennen en waarderen van de inzet van 
Dutchbatters ligt impliciet de waarheid besloten over wat er werkelijk aan de hand 

was.  
 
Wel acht ik het zinvol in de eindrapportage van het nog uit te voeren onderzoek  

een samenvatting op te nemen van alle rapporten die er sinds 1995 zijn verschenen 
over het optreden van Dutchbat in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. 
 

Advies 1: Van nadere waarheidsvinding over politieke en militaire feiten en 

omstandigheden voor, tijdens en na de missie, kan weinig toegevoegde waarde 

verwacht worden, gelet op de reeds uitgebrachte rapporten hierover. Naarmate 

het lukt op andere terreinen wèl betekenisvol onderzoek te doen (erkenning en 

waardering en de materiële en immateriële zorgvoorzieningen),  neemt de kans 

toe dat het voor Dutchbat-veteranen mogelijk zal worden het verleden achter 

zich te laten en de blik (en hun leven) naar de toekomst te richten. 

 

 
5. Aandachtspunten voor het op te zetten onderzoek. 

 

Het op te zetten onderzoek dient, zoals reeds aangegeven, te voldoen aan 

voorwaarden die Dutchbatters in staat kunnen  stellen “de missie af te sluiten”. 
Nadrukkelijk is hieraan de opdracht toegevoegd te inventariseren welke “lessons 
learned”  in beeld gebracht kunnen worden ten einde voor volgende missies te 

leren van wat is misgegaan.  
 

 5.1. Het bijzondere van de missie  in Srebrenica. 

 

In paragraaf 2 is beschreven welke bijzondere factoren mogelijk een rol 

hebben gespeeld ter verklaring van het gegeven dat meer dan bij andere 
missies, de Dutchbat-veteranen na ruim 20 jaar nog hinder ondervinden van 

wat men daar heeft meegemaakt.  
 
Het belang van het onderkennen van het bijzondere van de Dutchbat-missie 

t.o.v. andere missies is daarin gelegen, dat daarmee mogelijk 



 

 
 
 

 
 

12 

aanknopingspunten geïdentificeerd kunnen worden die van betekenis kunnen 
zijn voor aard en inrichting van de te verlenen zorg aan veteranen die nog 
steeds met klachten kampen na de missie. En voorts aanwijzingen kunnen 

opleveren voor “lessons learned”. Wat daarbij ook een rol speelt is dat 
succesvolle missies vermoedelijk minder nazorg vragen dan minder 

succesvolle, of moeizaam verlopen missies. “Succesvolle missies verkopen 
zichzelf” aldus één van mijn gesprekspartners. 
 

Dit zijn heel voorlopige bevindingen. Uiteraard zijn  de  gesprekken die ik heb 
gevoerd te beperkt  om gezaghebbend tot  conclusies te kunnen komen inzake 

de bijzondere aspecten van deze missie. Nader onderzoek door de in te stellen 
commissie is dan ook geboden. Daarbij gaat het er niet om alsnog nadere 
waarheidsvinding te doen naar politieke en militaire achtergronden; in advies 

1 hierboven heb ik aangegeven dat van een dergelijk nader onderzoek weinig 
toegevoegde waarde verwacht kan worden, gelet op de onderzoeken die al zijn 

uitgevoerd.  
 
Advies 2: Nader onderzoek is nodig naar het bijzondere karakter van de -

missie in Srebrenica in vergelijking tot andere missies,  als gevolg waarvan 

Dutchbat-veteranen meer en heviger klachten ervaren dan veteranen na 

andere missies. Als werkhypothese kan daarbij gelden dat mogelijk de 

volgende feiten en omstandigheden in de beleving van Dutchbat-veteranen 

een rol hebben gespeeld: 

  

- Het onuitvoerbare mandaat voor de Dutchbat-militairen en de 

ontoereikende bewapening die men meekreeg voor een peace-keeping 

operatie in een gebied waar geen vrede was 

- De massamoord op enige duizenden moslimmannen  buiten het gebied 

waarin de compound was gelegen. 

- De gevoelens van onmacht die daardoor ontstonden: men mocht niets   

doen en men kon niets doen; schuldgevoel als gevolg van de 

machteloosheid. 

- De hoon en de verwijten die de Dutchbatters vervolgens na terugkeer in 

ons  land over zich heen kregen in pers en samenleving en de soms 

nauwelijks verholen beschuldiging van nalatigheid in het voorkomen 

van de massamoord. 

- Het jarenlang blijven bestaan van dit beeld, ook als gevolg van de 

afwezigheid van de politieke en militaire leiding, die na de missie niet  

onverbloemd de verantwoordelijkheid op zich nam voor een mislukte 

missie, noch actief de onjuiste berichtgeving over een vermeende 

betrokkenheid van Dutchbatters bij de massamoord weersprak. 
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  5.2. Erkenning, waardering en zorg (materieel11 en immaterieel). 

 
In paragraaf 3 is uiteengezet dat er mogelijk een verband bestaat tussen 

erkenning en waardering enerzijds en anderzijds het ervaren van een barrière 
om gebruik te maken van zorgvoorzieningen dan wel dat de zorg die geleverd 

wordt minder effectief zal zijn. Dat geldt in het bijzondere voor Dutchbat-
veteranen, gelet op enkele hierboven aangeduide bijzondere kenmerken van 
deze missie in vergelijking tot andere missies. 

 
Dit maakt het minder effectief uitsluitend de zorgbehoeften van Dutchbat- 

veteranen te onderzoeken, omdat het ervaren gebrek aan erkenning en 
waardering een blokkade vormt voor het vragen en accepteren van 
hulpverlening. Tevens vormt dit de basis  voor het indienen van financiële 

claims. Het gaat in dit verband niet om de vormen van erkenning die “Den 
Haag” inmiddels heeft gepraktiseerd (zie paragraaf 3) maar om de beleving bij 

(een deel van de) Dutchbat-veteranen die dit anders ervaren en blijven zitten 
met de ervaren hoon en blaam die hen na de missie is overkomen en niet is 
weggenomen. Men schaamt zich daarvoor, kruipt daarvoor weg en vraagt 

daardoor veelal ook niet om hulp die hen in staat kan stellen dit verleden 
achter zich te laten. Er is overigens ook een grote groep voormalige 
Dutchbatters die dit verleden wèl achter zich kan laten en het leven weer heeft 

opgepakt en volop functioneert in gezin en samenleving. Het uit te voeren 
onderzoek zal onder meer moeten aangeven hoe de groep Dutchbatters wat dit 

betreft is samengesteld.   
 
Dit brengt mij ertoe te adviseren nader te bezien op welke wijze “erkenning en 

waardering” van de Dutchbat-veteranen is vormgegeven en mogelijk  
verbetering en aanvulling behoeft. Daarbij kan worden nagegaan op welke 

wijze in het buitenland de erkenning en waardering voor uitgezonden 
militairen is vormgegeven. Daarbij zal uiteraard acht geslagen moeten worden 
op verschillen in culturen in de diverse landen. Voorts is de vraag hoe je nu 

nog beschadigingen kunt herstellen als gevolg van het gebrek aan erkenning 
en waardering toentertijd.  

 
Voorts wijs ik op de ervaring van veel Dutchbatters dat het verkrijgen van 
financiële uitkeringen (bijv. invaliditeitspensioen van het ABP) dikwijls 

moeizaam verloopt. Deze veelal moeizame processen, die moeten worden 
doorlopen vanwege aandoeningen die inzet-gerelateerd zijn, zijn  geen 

toonbeeld  van het geven van erkenning en waardering. De ervaren praktijk 
van materiële zorg zal daarom ook onderwerp  van onderzoek moeten zijn. Er 
dreigt een verdere juridificering van de relatie van veteranen met Defensie. In 

dit verband wijs ik op de aanbevelingen gedaan door de RZO in oktober 2017 
(Advies nr. 24) over het voorkomen van secundaire ziektewinst en -

victimisatie in de veteranenzorg. 

                                                                 
11 de materiele zorg kan worden onderverdeeld in voorzieningen (b.v. traplift, dienstvervoer), uitke ringen (b.v. 

militair invaliditeitspensioen) en compensatieregelingen (b.v. ereschuld). 
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Advies 3: Onderzoek de wijze waarop erkenning en waardering voor de 

Dutchbat veteranen is vormgegeven. Onderzoek hoe alsnog invulling 

daaraan kan worden gegeven. Betrek daarbij de invloed van de afhandeling 

van hun materiële zorgvragen. Analyseer voorts waardoor de beleving van 

erkenning en waardering  in “Den Haag” een andere is dan van veel 

Dutchbatters. Ga na hoe erkenning voor uitgezonden militairen is 

vormgegeven in andere landen. Aldus kunnen aanknopingspunten in beeld 

komen voor “lessons learned”. Daarbij hoort tevens een analyse van de 

gang van zaken bij het aanvragen en verkrijgen van financiële uitkeringen 

als gevolg van erkende ziekte of invaliditeit als gevolg van militair optreden. 

Ga na hoe verdere juridificering  is te beperken. 

 

5.3.Voorlichting en communicatie voor, tijdens en na missies. 

 

In de gesprekken is mij gebleken dat in de beleving van veteranen het 
voorlichtings- en communicatiebeleid tijdens en na de missie hen geen recht 
heeft gedaan; evidente onwaarheden en verkeerde voorstellingen van zaken 

zijn onweersproken gebleven. Eén van mijn gesprekspartners verwoordde dit 
aldus: de communicatie door Defensie is er vooral op uit “de minister uit de 
wind te houden” in plaats van dat “defensie en haar manschappen op een 

correcte wijze worden neergezet”, zeker wanneer het overheersende beeld in  
pers en samenleving onjuist is. 

 
In dit verband wijs ik op opmerkingen in het eindrapport van de recente 
Evaluatie van het Veteranenbeleid 2011-2016, waarin wordt uiteengezet dat 

de negatieve kanten van missies dikwijls in de media worden uitvergroot en de 
positieve kanten veelal onderbelicht blijven. Dit roept verschillende vragen op. 

Wat is het huidige beleid m.b.t. “embedded journalism”? Tot hoever kan 
transparantie gaan? Realistische verwachtingen van wat met een missie wordt 
beoogd (en kan worden verwacht) zijn van groot belang voor de inzet van de 

militairen en de beeldvorming binnen de samenleving. Dit is ook belangrijk  
na terugkeer van de missie. 

 
Mijn advies is ook hier nader onderzoek naar te doen, temeer daar dit aspect in 
de beleving van Dutchbat-veteranen van  groot gewicht is geweest voor het 

laten voortbestaan van het onjuiste beeld over hun verrichtingen in Srebrenica. 
Tevens is evident dat voor de toekomst voorlichting en communicatie in het 

tijdperk van mobiele telefonie en sociale media van nog groter belang is dan 
voorheen. 
 

Advies 4: Onderzoek waar het voorlichtings- en communicatiebeleid midden 

jaren negentig tekort is geschoten, wat zijn de “lessons learned” en hoe zijn 

die verwerkt in het huidige voorlichtings- en communicatiebeleid. Wat moet 

er op communicatiegebied worden gedaan om alsnog het gevoel van 

erkenning en waardering te vergroten.  
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5.4. De samen te stellen begeleidingscommissie, onderzoekscommissie en 

klankbordgroep van veteranen. 

       

Advies 5: Het concreet in gang zetten van het onderzoek zou als volgt 

vormgegeven kunnen worden: 

 

a. Stel een begeleidingscommissie in die bewaakt dat opzet en uitvoering van 

het onderzoek voldoen aan de onderzoeksvragen, toeziet op de kwaliteit 

van  het onderzoek en recht doet aan de verwachtingen die de relevante 

partijen over dit onderzoek hebben, zoals weergegeven in deze notitie.  

Wat betreft de samenstelling van deze begeleidingscommissie12het 

volgende. De begeleidingscommissie dient te bestaat uit: 

- Een onafhankelijke voorzitter met autoriteit en bewezen 

onderzoekservaring. 

- Een vertegenwoordiger uit de groep Dutchbat III- veteranen. 

- Een vertegenwoordiger van het Veteranen-Platform. 

- Een lid met leidinggevende verantwoordelijkheid in de krijgsmacht 

en (zo mogelijk) met ervaring in het voormalige Joegoslavië. 

- Een lid met expertise op politiek-bestuurlijk terrein. 

- Een wetenschapper op het gebied van epidemiologisch onderzoek 

naar psychische stoornissen; relevante onderzoeksthema’s: 

onmacht, schaamte, “moral injury”. 

- Een lid met expertise inzake beeldvorming in de 

media(criminalisering) en communicatie en overheidsvoorlichting. 

- Een lid met expertise op het terrein van het opzetten en uitvoeren 

van onderzoek naar complexe situaties. 

- Een onafhankelijke secretaris. 

 

b. Deze begeleidingscommissie zal vervolgens besluiten over de feitelijke 

uitvoering van het onderzoek en zal zich zo veel als nodig is tussentijds op 

de hoogte stellen van de voortgang ervan bij de in te stellen 

onderzoekscommissie of bij de aan te zoeken onderzoekers. 

 

c. Formeer uit de Dutchbat-veteranen een klankbordgroep waarmee tijdens  

het onderzoek regelmatig contact wordt gelegd ten einde de voortgang te 

bespreken. 

 

  

                                                                 
12 Zie ook het advies ter zake in het RZO advies nr. 21; 
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6.  Voorstel voor een  enigszins aangepaste en meer “aangeklede”  

onderzoeksopdracht. 

 

Uitgangspunt van het op te zetten onderzoek is, zoals reeds aangegeven,  het RZO 
advies nr. 21 en het op basis daarvan opgestelde Programma van Eisen. 

Vervolgens is mij, zoals reeds uiteengezet, gevraagd de verwachtingen van 
betrokkenen omtrent dit onderzoek te inventariseren en op elkaar af te stemmen 
ten einde een breed draagvlak te verkrijgen voor het te verrichten onderzoek. 

 
Op basis van deze ingrediënten kom ik tot het volgende advies voor een enigszins 

aangepaste en meer “aangeklede” onderzoeksopdracht ten opzichte van het RZO-
advies en het Programma van Eisen. Ik volg daarbij ter afbakening van het 
onderzoek en rekening houdend met wat al in beleid op het ministerie van 

Defensie in gang is gezet, het volgende stramien: 
 

 
I. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek. 

 

II. Wat is er misgegaan met de missie in voormalig Joegoslavië;  
 

III. Welke lessen dienen uit deze analyse van wat er is misgegaan met de 

missie in Srebrenica getrokken te worden; 
 

IV. Wat is de huidige (inmiddels aangepaste) praktijk voor, tijdens en na 
missies en welke lessen zijn inmiddels praktijk geworden in het 
veteranenbeleid (Zie onder meer het eindrapport van de Evaluatie van het 

Veteranenbeleid 2011-2016); 
 

V. Wat is er aanvullend nodig bij een confrontatie van III (de lessen) en 
IV( de inmiddels aangepaste praktijk). 

 

 
             Ter nadere invulling van deze opzet dient het volgende. 

 
Ad I: Aanleiding en doelstelling van het onderzoek: 

a. Hoe komt het dat ruim 20 jaar na dato een aanzienlijk deel van de 

Dutchbat III-veteranen nog steeds problemen ervaart in het dagelijkse 

leven;   

b. Welke oplossingen zijn er om de problemen effectief aan te pakken, 

die rechtdoen aan de behoeften van Dutchbat-veteranen en passen 

binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden van Defensie. 

c. Hoe kunnen Dutchbatters geholpen worden “ de missie af te sluiten” in 

de zin van “de herinnering aan het verleden draaglijk te maken, zodat 

zij zich weer op de toekomst kunnen richten en zinvol inhoud aan hun 

leven kunnen geven”.  

d. Breng in kaart de “lessons learned”. 
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   Ad II:  Wat is er misgegaan met de missie in voormalig Joegoslavië: 

        

a. Hoe ervaren de DB III-veteranen hun huidige kwaliteit van  leven? 

- Analyseer de samenstelling van de Dutchbat III-veteranen: 

- Hoeveel ervaren nog steeds problemen en in welke mate? 

- Hoeveel veteranen hebben de missie daadwerkelijk achter zich gelaten en 

welke factoren hebben daarbij een rol gespeeld? 

- Bestaan er tussen de verschillende subgroepen binnen de groep  DB III-

veteranen verschillen ten aanzien van de problemen die ze ervaren? 

- Is er aanleiding ook ervaringen van veteranen van DB I, II en IV in het 

onderzoek te betrekken?  

 

b. Verschillen de problemen van DB-veteranen met de problemen van   

veteranen van andere missies? Wat zijn deze verschillen? 

 

 c.  Welke oorzaken van de problemen worden genoemd door de DB III-

veteranen? Ga na of de werkhypothese inzake 5 bijzondere feiten en 

omstandigheden van de missie in voormalig Joegoslavië (paragraaf 2 van 

de notitie hierboven) een toereikende verklaring is, die relevant is voor de 

analyse van de ervaren problemen van Dutchbatters na de missie en voor 

de lessen die daaruit getrokken kunnen worden voor de begeleiding van 

veteranen voor, tijdens en na militaire uitzendingen in de toekomst. 

 

d. Hoe heeft men de ontvangst in Nederland na de missie ervaren (erkenning 

en waardering)? 

 

e.  Hoe heeft men het voorlichtings- en communicatiebeleid rond de missie 

destijds ervaren? 

  

f. Hebben veteranen en hun relaties na de missie de behoefte aan zorg 

(materieel en immaterieel) gekregen die men verwachtte en mocht 

verwachten? In hoeverre heeft een ervaren gebrek daaraan en afhandeling 

door Defensie daarvan, geleid tot een juridificering van de relatie van 

veteranen met het departement van Defensie met een accent op financiële 

claims? 

 

          Ad III:   Welke lessen dienen uit deze feiten en omstandigheden getrokken te worden?  
 

 

Ad IV:  Wat is de huidige praktijk voor, tijdens en na missies en welke lessen zijn 

inmiddels praktijk geworden in het veteranenbeleid.  

 
              Er is sinds de missie in het voormalige Joegoslavië veel veranderd en verbeterd 

t.o.v. de situatie die Dutchbat-veteranen hebben meegemaakt. Breng deze 

verbeteringen in kaart en maak ook gebruik van bestaande analyses, 

waaronder het eindrapport van de  Evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016.  
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Ad V:    Confronteer de lessen uit de analyse van de missie in Srebrenica(zie ad III) 

met de verbeterde praktijk van de laatste jaren (zoals beschreven in IV) en 

inventariseer waar er verdere verbeteringen en aanpassingen nodig en 

gewenst zijn “om Duchtbat III-veteranen hun missie te kunnen laten 

afsluiten”. Breng de  “lessons learned” in beeld voor toekomstige missies.  
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Bijlage I Relevante documenten in relatie tot het onderzoek DB III-
veteranen 

 

- Op 17 oktober 2015 hebben minister-president Rutte en minister van 
Defensie Hennis-Plasschaert een gesprek gehad met Dutchbat III-

veteranen  die in de eerste helft van 1995 gelegerd waren in Srebrenica. 
In dat gesprek is onder meer afgesproken dat  specifiek voor de DB III-
veteranen er een nader onderzoek komt naar hun kwaliteit van leven en in 

dat kader naar de omvang en kwaliteit van de zorgvoorzieningen die hen 
ter beschikking staan. In dit gesprek is ook gesproken over erkenning en 

waardering van Dutchbat III-veteranen, hetgeen nader is ingevuld op 
Veteranendag in juni 2016. 

 

- Ten behoeve van dit gesprek heeft een werkgroep van DB III-veteranen op 
17 oktober 2015 een Rapportageverslag Enquête DBIII gepresenteerd, 

waarin de resultaten zijn opgenomen van een uitgevoerde enquête (respons 
van 171   veteranen, ongeveer 20% van de populatie) waarin drie 
speerpunten voor verdere aandacht zijn geformuleerd: 

o excuses aan en rehabilitatie voor DBIII; 
o waarheidsvinding; 

o nazorg en aansprakelijkheid. 
 

Uit de enquête blijkt dat veel respondenten, na 20 jaar, nog steeds last 

heeft van het negatieve beeld dat omtrent hun rol tijdens de missie is 
ontstaan in  pers en samenleving; men schaamt zich ervoor en is geneigd 

het optreden in het voormalige Joegoslavië voor hun omgeving te 
verbergen. De politiek wordt verweten niet de verantwoordelijkheid te 
hebben genomen om het na de missie ontstane negatieve beeld te 

weerspreken met een nadere uiteenzetting van wat er werkelijk is 
voorgevallen. De zorg wordt niet als heel goed beschouwd; een deel van 

de respondenten weet de weg naar hulp niet te vinden. 
 

- Vervolgens heeft een delegatie van de Raad voor civiel-militaire Zorg en 

Onderzoek (RZO) onder leiding van zijn voorzitter dr. Uri Rosenthal op 
25 mei 2016 een gesprek gehad met een delegatie van DB III: dhr. Olaf 

Nijeboer, dhr. Hans de Jong en mw. Liesbeth Beukeboom. 
 

- De RZO heeft op 23 december 2016 een advies (nr.21) uitgebracht over 

opzet en uitvoering van een onderzoek naar de zorgbehoeften van DBIII-
veteranen. In de kern bepleit dit advies: 

 
1. Wat is de oorzaak dat 20 jaar na dato een aanzienlijk deel van de 

Dutchbat III- veteranen nog steeds problemen ervaart in  het dagelijks 

leven? 
2. Geef inzicht in aard en oorzaken van de specifiek door Dutchbat III-

veteranen geldende problemen en zorgbehoeften, en hoe deze zich 
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onderscheiden van uitzend-gerelateerde problemen die bij alle missies 
voorkomen. 

3. Hebben partners en kinderen van de veteranen als gevolg van deze 

uitzending specifieke problemen gekregen en hoe onderscheiden deze 
zich van uitzend-gerelateerde problemen die bij alle missies 

voorkomen? 
4. Geef oplossingsrichtingen aan die de kern van de Dutchbat III-

veteranen effectief aanpakken, waarin rekening is gehouden met de 

politieke en maatschappelijke context. 
5. Geef aan de “lessons learned” voor toekomstige missies. 

   
De RZO adviseert de onderzoekspopulatie te beperken tot DBIII-veteranen 
(ongeveer 850) die het draaginsigne-DBIII toegekend hebben gekregen en hun 

partners en kinderen.  
 

Op basis van dit RZO-advies is er een Programma van Eisen voor het 
onderzoek tot stand gekomen met steun van de PACO. Als doel wordt 
aangesloten bij de kernpunten in het hierboven aangegeven RZO-advies nr.21.  

 
Deze doelstellingen worden als volgt nader gepreciseerd: 

 

Hoe komt het dat 20 jaar na dato een aanzienlijk deel van de DB III- veteranen 
nog steeds problemen ervaart in het dagelijkse leven en welke oplossingen zijn 

er om de problemen effectief aan te pakken, die rechtdoen aan de behoeften 
van Dutchbat III-veteranen en passen binnen de beschikbare middelen en 
mogelijkheden van Defensie ? 

 
De volgende onderzoeksvragen worden daarvan afgeleid: 

1.   Wat zijn de problemen van de DBIII-veteranen na uitzending(geweest)? 
  - Welke oorzaken van de problemen worden genoemd door deze 

veteranen? 

- Verschillen de problemen van DBIII-veteranen met de problemen van 
veteranen van andere missies? Wat zijn deze verschillen? 

- Bestaan er tussen de verschillende subgroepen binnen de groep  
DBIII- veteranen verschillen ten aanzien van de problemen die ze 
ervaren? 

- Hoe ervaren de DB III-veteranen hun huidige kwaliteit van  leven? 
2.  Wat is de zorgbehoefte van de DBIII-veteranen ? (het betreft hierbij 

gezondheidszorg (lichamelijke of psychologische zorg, 
maatschappelijke ondersteuning, materiele voorzieningen); 

3. Wat is de zorgbehoefte van de relaties van DBIII-veteranen? 

4. Wat is nodig voor de DBIII-veteranen om de missie “af te kunnen 
sluiten”? 

5. Wat is er tot nu toe al gebeurd op dit gebied? 
6. Wat zou er volgens de DBIII-veteranen nog moeten gebeuren/ wat 

wordt er gemist door de DBIII-veteranen? 
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7. Wat zijn de “lessons learned” die uit de missie en uit dit onderzoek 
kunnen   worden gehaald? 

 

Op 30 januari 2018 is besloten een begeleidingscommissie in te stellen die wordt belast 
met het doen uitvoeren van bovenstaande onderzoek. Dhr. Hans Borstlap is aangezocht 

om in een verkenningsfase de verwachtingen van de betrokken partijen /actoren omtrent 
dit op te zetten onderzoek te inventariseren en op elkaar af te stemmen, alvorens 
daadwerkelijk tot het onderzoek over te gaan. Hij zal daarover schriftelijk rapporteren 

aan de minister en staatssecretaris van Defensie door tussenkomst van de Hoofddirecteur 
Personeel (HDP) van Defensie.  
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Bijlage II De perssamenvatting van het  NIOD-rapport uit 2002 
 
 

(1) In het proces van desintegratie van Joegoslavië in de eerste helft van de jaren 90 is de massamoord op 

duizenden Bosnische Moslims in Srebrenica een huiveringwekkende en vermoedelijk de meest gewelddadige 

ontsporing. In dit proces heeft het Groot-Servische streven een grote rol gespeeld. Dit legt een relatief zware 

verantwoordelijkheid bij de Servische politieke leiders, in het bijzonder bij ex-president Milosevic. De zeer grote 

verantwoordelijkheid van de Servische leiders voor het geweld waarmee het desintegratieproces gepaard ging, 

mag de ogen niet doen sluiten voor de verantwoordelijkheid van andere leiders voor de aanwending van geweld. 

Alle strijdende partijen maakten zich schuldig aan grove geweldsuitoefening. De berichten en beelden van dit 

geweld wekten in heel Europa afschuw en een sterke roep om ingrijpen door de internationale gemeenschap, 

waarbij Nederland voorop liep. 

(2) Internationale interventies zijn zelden zodanig preventief dat er kan worden ingegrepen vóór ontsporingen 

plaatsvinden. Als die ontsporingen optreden, drijft  het publieke debat erover regeringen vaak tot ingrijpen op 

morele en humanitaire gronden. Diepgaander analyse naar de achtergronden van brandhaarden en op grond 

daarvan gewenste maatregelen spelen zelden een hoofdrol. Het feitelijke ingrijpen krijgt zodoende vaker het 

karakter van "trial and error" dan dat van een doelgerichte uitvoering van een doordacht programma. Hierdoor 

dragen veel interventieprocessen de kenmerken van "doormodderen". Zo ook in desintegrerend Joegoslavië. 

Daarin domineerde - bij gebrek aan een beter alternatief - vanaf het begin van de internationale bemoeienis tot na 

de val van Srebrenica het "doormodderscenario". 

(3) De belofte van VN-generaal Morillon in 1993 aan de bevolking van Srebrenica dat ze onder bescherming van 

de VN stond en niet in de steek zou worden gelaten, past in dit beeld van doormodderen. Hij schiep hiermee een 

voldongen feit, dat door de Veiligheidsraad werd omgezet in het besluit Srebrenica te bestempelen tot ‘safe 

area’, een nieuw en ongedefinieerd begrip. Niets eraan was duidelijk, behalve dat er in de dominerende lichte 

optie geen mandaat uit voortvloeide tot een echte militaire verdediging van het gebied of van de bevolking. De 

aanwezigheid van VN-militairen was veeleer bedoeld als een waarschuwing van de internationale gemeenschap 

om niet aan te vallen ("to deter by presence"). Voor de bevolking schiep uitroeping van het gebied tot safe area 
een illusie van veiligheid. 

(4) Nederland liep internationaal voorop als ijveraar voor een vorm van interventie. Een mengeling van 

humanitaire bewogenheid en ambitie heeft de Nederlandse regering ertoe gebracht om in 1993 op eigen initiatief 

en zonder voorwaarden vooraf een Luchtmobiel Bataljon beschikbaar te stellen voor de UNPROFOR-missie in 

Bosnië. Hiermee kon Nederland tonen wat het waard was; Nederlands aanzien in de wereld zou stijgen. Dit 

gebeurde met brede steun vanuit politiek en media en zonder de verregaande consequenties vooraf terde ge te 

analyseren. Mede hierdoor kreeg Nederland de bestemming Srebrenica, een bestemming die door andere landen 
met kracht van argumenten werd geweigerd. 

(5) In het streven naar consensus liet het parlement zich sterk aan het kabinetsbeleid binden. De Tweede Kamer 

en de kamercommissies werden veelvuldig en gedetailleerd ingelicht, soms ook achter gesloten deuren. Het 

kabinet werd daardoor gesterkt, maar de kritische en controlerende rol van de volksvertegenwoordiging in 

belangrijke mate ondergraven. In de politiek en in de media ontbraken kritische geluiden niet – deels ook 

kwamen die in stevige bewoordingen vanuit de militaire hoek - maar wie kritisch was, liep het gevaar door 

anderen vanwege onvoldoende moreel besef te worden gediskwalificeerd. 

(6) De beslissing om één van de grotere troepenleveranciers te worden aan een vredesmissie, beroerde destijds 

velen. De roep om ingrijpen op morele gronden domineerde de Nederlandse politiek. Deze humanitaire 

bewogenheid, tezamen met de ambitie onze geloofwaardigheid  en aanzien in de wereld te dienen, dreven 

Nederland tot het aanbod en de uitzending van de Luchtmobiele Brigade. Door de mogelijke risico’s van het 

gedrag van strijdende partijen zo sterk te veronachtzamen, hebben een brede kring van betrokkenen bij dit b eleid 

en in het bijzonder de voorvechters daarvan, een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. Zo werd Dutchbat 

in de praktijk uitgezonden: 
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 op een missie met een zeer onhelder mandaat 

 naar een gebied omschreven als een ‘safe area’ zonder dat daarvan een duidelijke definitie bestond 

 om vrede te handhaven waar geen vrede was  

 zonder diepgaande informatie in te winnen bij de Canadese voorgangers in de enclave (Canbat) 

 zonder adequaat te zijn opgeleid voor deze specifieke taak in die specifieke omstandigheden 

 nagenoeg verstoken van militair-politiek inlichtingenwerk om de intenties van de strijdende partijen te 

peilen 

 onder onvoldoende gefundeerd vertrouwen in de bereidheid om het luchtwapen in te zetten in geval van 

problemen 

 zonder een duidelijke vertrekstrategie. 

(7) Dutchbat arriveerde in 1994 in een enclave met uiterst gecompliceerde verhoudingen en was slecht 

geprepareerd op de feitelijke situatie aldaar. Bij de Canadezen, de voorgangers, is behoudens tijdens twee 

verkenningsparties nauwelijks naar de ervaringen geïnformeerd. Ook is bij de Canadese overheid in Ottawa niet 

om informatie verzocht. De voorbereiding en opleiding voldeden globaal gesproken voor het militaire aspect, 

maar schoten tekort voor wat betreft het geven van voorlichting en inzicht in de situatie van de bevolking, hun 

culturele achtergrond en ervaringen tijdens de burgeroorlog. Hierdoor konden al tijdens die opleiding stereotype 

denkbeelden en vooroordelen post vatten. Dat alles heeft de verhouding tussen Dutchbat en de bevolking niet 

vergemakkelijkt. Ten tijde van Dutchbat I waren er nog relatief frequente contacten. Gaandeweg werden die 

minder. Dat droeg bij tot een in zichzelf gekeerde mentaliteit en een versterking van negatief gekleurde 

stereotype opvattingen. Dutchbat was vaak negatief over de bevolking in de enclave, maar van een doelbewuste 

anti-moslim houding was geen sprake. Dutchbat III sprong er, anders dan wel is gesuggereerd, niet uit met 

relatief veel wangedrag. 

(8) Minister Voorhoeve, in het begin van de jaren 90 als directeur van Instituut Clingendael nog een sterk 

ijveraar voor ingrijpen, constateerde al in de zomer van 1994 dat sprake was van een onuitvoerbare opdracht. De 

bataljons moesten dikwijls gefrustreerd en gedemotiveerd hun werk doen. Speciaal voor Dutchbat III gold dat 

het sterk aangeslagen en in zichzelf gekeerd raakte. Maar dat betekent niet dat zij disfunctioneerden. Zij voerden 

hun taak uit, maar dat had bij lange na niet het beoogde effect, hetgeen veeleer te wijten is aan de gebrekkige 
middelen en het beleid van de VN en UNPROFOR. Dutchbat was steeds minder in staat zijn taak uit te oefenen. 

(9) UNPROFOR zat tussen twee vuren. Van de veronderstelde demilitarisatie in de enclave was nauwelijks iets 

terecht gekomen. Het Bosnische leger (ABiH) voerde een bewus te strategie om door beperkte militaire acties het 

Bosnische Servische leger (VRS) met relatief veel mankracht te binden om te voorkomen dat die zich met alle 

macht op het hoofdgebied rond Sarajevo zou richten. Dit gebeurde ook vanuit de enclave Srebrenica . ABiH-

militairen schroomden niet om hier in schermutselingen met de VRS alle regels te overtreden. Ze lokten 

beschietingen van de Bosnische Serven uit en zochten dan dekking bij een Dutchbat -eenheid die vervolgens kans 

liep tussen twee vuren terecht te komen. Anderzijds droeg de blokkadepolitiek van de VRS in belangrijke mate 

bij tot een frustrerende en demotiverende situatie. Hierdoor was de sterkte van Dutchbat III was begin juli 1995 

met een derde teruggelopen en was er een ernstig tekort aan voorraden, van voedsel tot diesel voor de 

voertuigen. In het bijzonder de laatste twee bataljons raakten in de loop van hun uitzending mentaal en fysiek 

uitgeput. 

(10) Er zijn ook achteraf geen aanwijzingen dat de verhoogde activiteit van de VRS in Oost Bosnië begin  juli 

1995 iets meer beoogde dan verkleining van de safe areaSrebrenica en doorsnijding van de belangrijkste 

verbindingsweg naar Zepa. Het krijgsplan werd op 2 juli vastgesteld. Op 6 juli begon de aanval. Deze verliep zo 

succesvol en er werd zo weinig tegenstand geboden dat op 9 juli pas laat in de avond werd besloten door te 

stoten en te kijken of verovering van de hele enclave mogelijk was. Dutchbat had vanuit militair perspectief 
weinig reden om op eigen initiatief een tegenaanval in te zetten, want: 

 Actieve verdediging van de enclave met militaire middelen lag niet in de lijn van het mandaat, de VN-

politiek (onpartijdigheid handhaven) en de rules of engagement. 

 Vooral terughoudend met militaire middelen reageren, was de instructie (" to deter by presence"). 

 De militaire machtsverhoudingen waren zodanig dat Dutchbat bij een doelgericht gevecht zonder hulp 

van buiten kansloos was geweest. 
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 Door de ‘afknijpstrategie’ (de blokkadepolitiek van de VRS) was Dutchbat  III qua mankracht, 

bevoorrading en qua moreel geen volwaardig opererend bataljon meer. 

 Inzet van militaire middelen mocht alleen als de eigen veiligheid van Dutchbatters in gevaar was en als 

er direct op hen werd geschoten – de vereiste ‘smoking gun’ - hetgeen de VRS bewust vermeed. 

 De omstandigheden droegen niet bepaald bij tot een stemming voor een eigenmachtige tegenaanval, 

zoals uitblijven van luchtsteun en de dood van Dutchbatter Van Renssen door een actie van een 
Bosnische Moslim. 

(11) De vraag of een ander bataljon (in een andere conditie of met een zwaardere bewapening) anders zou 

hebben gereageerd, is onmogelijk te beantwoorden. Politiek-psychologisch gezien was denkbaar geweest dat de 

commandant van de VRS, generaal Mladic, zou zijn teruggeschrokken voor een gevecht dat slachtoffers aan 

UNPROFOR-zijde zou eisen, uit vrees voor een negatieve reputatie van de Bosnische Serven. Dat zijn besluit 

om door te zetten tot Srebrenica vooral werd ingegeven door het uitblijven van gewapende tegenstand van enig e 

betekenis, geeft aan dat zulke overwegingen bij de VRS een rol speelden. Omdat eigenmachtig ingaan van 

Dutchbat tegen de geldende bevelslijn niet in de rede lag, had het initiatief daartoe van één van de hogere VN-

echelons moeten zijn uitgaan. Maar die hogere niveaus keken al met veel aarzeling aan tegen close air 

support (= gerichte luchtsteun), laat staan dat zij serieus optreden in de vorm van actief terugvechten door 

Dutchbat overwogen. Bovendien vermeden de Bosnische Serven doelbewust de zogeheten 'smoking gun' door 

om de 'blocking positions' heen te trekken en UNPROFOR geen directe aanleiding te geven voor het starten van 

een gewapende tegenactie op de grond. Zo geschiedde bij de aanval op Srebrenica in het klein wat bij het beleid 
in het groot gebeurde: doormodderen. 

(12) De snelle val van Srebrenica en de geringe geboden weerstand hebben tot vragen en veronderstellingen 

geleid over mogelijke geheime deals. De belangrijkste daarvan heeft betrekking op de hoogste VN-commandant 

generaal Janvier. Die zou op 4 juni 1995 met VRS-generaal Mladic in het geheim zijn overeengekomen dat er in 

ruil voor vrijlating van voornamelijk Franse gijzelaars geen air strikes (zoals op Pale) meer zouden komen, ook 

in de toekomst niet. Deze hypothese houdt geen stand tegen kritische beschouwing. Ook zonder deal kon Mladic 

begrijpen dat aan VN-kant de algemene overtuiging bestond dat air strikes uit den boze waren zolang er nog 

gijzelaars waren of konden komen. Het luchtwapen was buitengewoon riskant geworden zolang de grondt roepen 

van UNPROFOR nog in enclaves verkeerden. Om die reden had Janvier al bij de Veiligheidsraad bepleit de 
oostelijke enclaves te verlaten om zo een steviger optreden mogelijk te maken. 

(13) De verwachting bij Dutchbat en de Sector North East in Tuzla dat er in de ochtend van de 11de juli hulp van 

buiten in de vorm van massale luchtaanvallen zou komen, was een misvatting. De leiding van UNPROFOR 

had airstrikes al volstrekt uitgesloten, maar was ook uiterst terughoudend ter aanzien van lichtere luchtsteun in 

de vorm van close air support. Hiermee vermorzelde zij de illusie van Dutchbat en werd de enclave een 

gemakkelijke prooi voor de VRS. Aan Nederlandse zijde werden de mogelijkheden tot inzet van het luchtwapen 

overschat. De verwachting bestond dat het - indien nodig - "robuust" zou worden ingezet. In de politieke en 

militaire besluitvorming was dat van begin af aan een belangrijk argument. De VN was zeer terughoudend met 

inzet van het luchtwapen omdat zij wilde vasthouden aan onpartijdigheid in het conflict en op de taak 

van peacekeeping (en geen peace-enforcement). De gijzelaarscrisis na de airstrikes bij Pale had de twijfel aan 
het nut van massale luchtsteun in de VN-top nog verder versterkt. 

(14) Uit vrees voor het lot van een tot 55 man uitgroeiende groep van elders gegijzelde Dutchbatters en voor dat 

van de vluchtelingen en Dutchbatters in de enclave, die ook min of meer als gegijzeld beschouwd konden 

worden, deed defensieminister Voorhoeve een klemmend beroep op de hoogste VN-leider in de regio, Akashi, 

om op 11 juli de gevraagde luchtsteun af te blazen. Dit beroep was van geen enkele betekenis omdat het 

betreffende besluit al was genomen. Akashi heeft het verzoek van Voorhoeve later ten onrechte gebruikt om niet 

te hoeven zeggen dat de VN zelf al geen verdere actie meer had gepland. Hij beriep zich op Voorhoeves verzoek 
door te zeggen dat dit hem geen andere keuze liet. 

(15) De aanval op de enclave en in het bijzonder de volledige verovering ervan, kwam als een volko men 

verrassing, zowel voor Dutchbat als voor alle andere betrokken instanties. Dit kan worden verklaard uit de late 

besluitvorming van de Bosnische Serven tot de aanval en de uiteindelijke verovering van de gehele enclave, 

maar ook uit de zwakke inlichtingenpositie van de VN en het ontbreken van voldoende capaciteiten en de juiste 
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middelen om intelligence te vergaderen en de analyseren. De val van Srebrenica was daardoor mede een falen 

van de militaire intelligence. Hierin heeft ook Nederland een aandeel. Bij het kabinet, het ministerie van 

Defensie en het parlement bestond een anti-intelligence houding. De Militaire Inlichtingendienst (MID) met 

name, kreeg onvoldoende extra middelen om additionele intelligence te vergaren en werd onvoldoende bij de 

besluitvorming over Srebrenica betrokken. Daardoor zijn veel minder waarnemingen gedaan dan technisch had 
gekund. 

(16) De Verenigde Staten hadden in Bosnië de sterkste inlichtingenpositie. Nederland had hiervan kunnen 

profiteren, maar gebrek aan interesse en een negatieve houding van de militaire en politieke leiding hebben dit 

verhinderd. Een aanbod van de CIA om een aantal zogeheten Comint-koffertjes de enclave in te smokkelen met 

apparatuur om in de regio het communicatieverkeer van ABiH en VRS af te luisteren is door de top van de 

Koninklijke Landmacht herhaaldelijk afgewezen. Defensie liet daarmee de kans lopen om in ruil daarvoor de 

eigen informatiepositie op het gebied van intelligence te versterken. Dit resulteerde in een zwakke Nederlandse 

informatiepositie op het gebied van intelligence. Het afgeluisterde berichtenverkeer had Dutchbat op zijn minst 

'oren' gegeven en had de Landmacht in een sterke positie geplaatst ten opzichte van de Amerikaanse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten om uit Amerikaanse hoek additionele intelligence te verkrijgen. 

(17) Het tragische dieptepunt van de val van Srebrenica is de massamoord op duizenden Moslimmannen door 

Bosnisch-Servische eenheden. Een groot deel van de vermoorde mannen bestond uit militairen van het 

Bosnische Moslimleger (ABiH) die in de nacht van 11 op 12 juli met een deel van de manlijke bevolking een 

uitbraakpoging naar Tuzla ondernamen. Het besluit uit te breken en dus van verdere weerstand af te zien werd 

geheel buiten de VN en UNPROFOR om genomen. De tocht naar Tuzla en de massa-executies die zouden 

volgen speelden zich geheel buiten het gezichtsveld van Dutchbat af. Suggesties dat de Moslims "onder de ogen 

van Dutchbat" werden vermoord, zijn voor deze massamoord onjuist. 

(18) Het besluit tot massa-executies werd hoogstwaarschijnlijk genomen na 11 juli toen duidelijk werd dat de 

uitbraak onder leiding van de 28e divisie de voornoemde afhandeling van zaken onmogelijk maakte. Er is geen 

geschreven bevel gevonden. De uitbraak was een volledige verrassing, die de VRS heel slecht uitkwam. 

Tezamen met de reeds bestaande haat, wraakgevoelens en de wens tot etnische zuivering was ze één van de 

factoren die de Bosnische Serven ertoe bracht hard af te rekenen met de Moslimbevolking van de enclave, wat 

uitmondde in een georganiseerde massamoord. Het is niet waarschijnlijk dat ze in deze specifieke vorm en 

omvang ruim van te voren is beraamd. Plausibeler is dat aan Bosnisch-Servische zijde werd gerekend op een 

overgave van de ABiH-militairen en een deportatie van de bevolking uit de enclave na ‘screening op 
oorlogsmisdadigers’ en afvoer van de militairen naar kampen voor krijgsgevangenen. 

(19) Juist bij de behandelingen van de vele gevangenen raakten aan Bosnisch -Servische zijde alle remmen los. 

Op bepaalde plaatsen werden de Moslims op beestachtige wijze afgeslacht. Hiertoe behoorden ook mannen die 

bij de afvoer van de bevolking naar Tuzla buiten de Nederlandse compound in Potocari van de vrouwen werden 

gescheiden. Dat massamoord de bedoeling was, wordt ook duidelijk doordat na de gevangenneming geen 

maatregelen werden genomen om na te gaan of zich onder hen ‘oorlogsmisdadigers’ bevonden, geen 

voorzieningen voor krijgsgevangenschap werden getroffen, er geen eten en drinken werd georganiseerd, 

identiteitsbewijzen werden vernietigd en geen onderscheid werd gemaakt tussen combattanten en non -

combattanten. 

(20) Veel wijst er op dat het om een centraal gegeven bevel van de Generale Staf van de VRS is gegaan. Voor 

politieke of militaire afstemming met Belgrado zijn geen aanwijzingen. De betrokkenheid van de toenmalige 

president Karadzic (Republika Srpska) is onduidelijk. Het zwaartepunt voor de verantwoordelijkheid van de 

massamoord lag hoe dan ook in militaire kring. De centrale rol van Mladic was daarbij onmiskenbaar en is niet 

aan twijfel onderhevig. Hij was dominant aanwezig in deze dagen en had duidelijk de leiding. Dat neemt de 

(mede)verantwoordelijkheid van anderen in leidende posities in de VRS, het Drina Korps en in de speciale 

troepen en veiligheidsdiensten niet weg. 

(21) Na de val van de enclave vluchtten enkele tienduizenden inwoners naar Potocari, dee ls naar de 

Nederlandse compound ter plaatse. Die massa verbleef daar enkele dagen onder barre omstandigheden in chaos, 

grote hitte en met gebrek aan voedsel en water. Er dreigde een humanitaire ramp en gezien de hygiënische 
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omstandigheden was vrees voor epidemische ziekten gerechtvaardigd. Er bestond geen twijfel waar de prioriteit 

lag. Evacuatie of deportatie van de bevolking stond bovenaan de agenda. Per saldo was dat de wens van alle 

partijen. Ook de vluchtelingen koesterden om uiteenlopende redenen, waaronder angst niet als de minste, vurig 

de wens om te vertrekken. Van bescherming van de vluchtelingen in Potocari met behulp van wapens kon geen 

sprake zijn. Niet alleen de wanverhouding in militaire middelen tussen Dutchbat en de VRS verhinderde dat. 

Ook de aanwezigheid van een enorme opeengepakte massa vluchtelingen maakte effectief optreden onmogelijk. 

In wezen was sprake van een gijzelingssituatie waarin elk gewelddadig verzet op een bloedbad zou zijn 

uitgelopen. Er was geen twijfel waar de hoofdtaak lag. De afvoer van de bevolking stond bovenaan de agenda en 
was per saldo de wens van alle partijen. 

(21) Toen er bussen verschenen, ontstond een run om zo snel mogelijk een plaats te verwerven.Velen hadden al 

eerder weg gewild en nu was de drang zeer hevig. Dat was één van de redenen voor Dutchbat om hierbij 

regulerend op te treden. Een andere was dat de vluchtelingen zo - althans niet direct - aan VRS-militairen waren 

overgeleverd. Ook voor Dutchbat was duidelijk dat er voor de Moslims maar één keus was: zo  spoedig mogelijk 

vertrekken. Het was de vanzelfsprekende taak voor Dutchbat om daarop toezicht te houden en eraan mee te 
werken, ook al betekende dat onder de gegeven omstandigheden feitelijk assistentie bij etnische zuivering.  

(22) Plaatsvervangend Dutchbat-commandant Franken heeft achteraf gezegd het gevaar van ontsporingen wel 

degelijk te hebben onderkend. De gedachte aan massamoord kwam niet bij hem op, maar wel dat de VRS zich 

niet aan de regels zou kunnen houden en dat daar in het ergste geval doden bij zouden kunnen vallen. Uit vrees 

voor paniek en een directe ramp heeft hij daarover gezwegen en meegewerkt aan de voortgang van de evacuatie 

in het volle bewustzijn dat het lot van de mannen onzeker was en dat zij - naar zijn zeggen - "inderdaad onder de 

meest walgelijke omstandigheden terecht konden komen". Hij koos wezenlijk voor het voorkomen van een 

humanitaire ramp die allen zou treffen. Dat had verregaande consequenties voor de mannen onder de 

aanwezigheid. De bataljonsleiding besefte dat het lot van de mannen onder hen, die werden gescheiden van 

vrouwen en kinderen, onzeker was, maar kon niet vermoeden dat dit zou uitmonden in een massamoord op deze 

en vele andere mannen die tijdens hun vlucht naar Tuzla in handen van de Bosnische Serven vielen.  

(23) Tot de dilemma’s van Franken behoorde ook het wel of niet toelaten van personen tot de  compound of 

plaatsing op de lijst van lokaal personeel waartoe zij in feite niet behoorden. Algemeen bekend was bij 

UNPROFOR hoe streng de controles van de VRS waren en welk belang daarbij de benodigde schriftelijke 

toestemmingen hadden. Franken beschouwde het als een te groot risico dat de VRS bij de onvermijdelijk geachte 

inspectie om iemand zou stuiten met zonder of met twijfelachtige papieren. Dat zou het lot van anderen in 

gevaar kunnen brengen. Om deze reden weigerde hij ook de broer van een tolk (Hassan Nuhanovic) op de lijst te 

zetten van personen die met Dutchbat mochten vertrekken. Diens vader mocht wel blijven, vanwege zijn 

deelname aan de bespreking van Karremans met generaal Mladic, maar verkoos echter bij zijn familie te blijven, 

hetgeen zijn dood werd. In zeker één geval (elektricien Mustafic) is iemand niet op de lijst gekomen die daar wel 

recht op had, een communicatiestoornis met fataal gevolg. 

(24) Bij een lokale wraakoefening zijn reeds in Potocari een aantal Moslimmannen door de Bosnische Serven 

omgebracht. Met een grote marge wordt aangenomen dat het gaat om tussen de 100 en 400 doden. De 

bataljonsleiding kreeg hierover beperkte informatie, maar wat wel werd gemeld was overigens alarmerend 

genoeg, met name tot twee maal toe de waarneming van negen à tien lijken en aanwijzingen dat bij verhoren in 

een huis nabij de compound mishandelingen plaatsvonden. Er is in Potocari veel méér gebeurd dan door 

Dutchbatters is gezien. Maar van wat ze zagen is in die dagen niet alles gemeld. De communicatie hierover 

faalde destijds volkomen. Een verklaring daarvoor is de grote stress waaraan Dutchbatters blootstonden, een 

blikvernauwing en afsluiten voor wat zich in de omgeving afspeelde. In sommige gevallen zal ook hebben 

meegespeeld dat de zorg over het eigen overleven van deze hel belangrijker werd geacht dan het lot van de 

Moslimmannen, die het Dutchbat zo moeilijk hadden gemaakt. 

(25) Hoe dan ook faalde de communicatie op 12 en 13 juli, toen deze moorden op uit de menigte gehaalde 

mannen werd gepleegd, volkomen. Dit falen van de interne humanitaire rapportage roept de vraag op waarom de 

bataljonsleiding zelf niet actiever is geweest. Commandant Karremans en zijn plaatsvervanger Franken hebben 

ook gedurende de week na de evacuatie, toen er meer rust was, niet gepoogd door een oproep of ondervraging 

gegevens over ernstige schending van de mensenrechten te krijgen. Het niet nemen van deze 
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verantwoordelijkheid verbaast hen achteraf ook zelf. Overigens delen zij deze verantwoordelijkheid met 

functionarissen op hogere niveaus die bovendien – eerder dan zij – beschikten over de alarmerende berichten van 
overlevenden uit Tuzla. 

(26) De bataljonsleiding en vooral cdt. Karremans zijn in het openbaar sterk bekritiseerd, mede door een erg 

weinig mediageniek optreden. Door deze beeldvorming heen kijkend, wordt vastgesteld dat onder 

verantwoordelijkheid van die bataljonsleiding tot aan de hectische julidagen de meeste militaire en h umanitaire 

taken naar behoren zijn vervuld. Het bataljon disfunctioneerde niet. Toen de VRS de aanval op de enclave 

opende, was Dutchbat echter niet meer bij machte de loop der gebeurtenissen te bepalen, waarbij wordt 

aangetekend dat militaire verdediging van de enclave uitdrukkelijk niet tot de taak of instructie behoorde en dat 

passief opereren derhalve was voorgeschreven. Wel worden bij een reeks van afzonderlijke kwesties waaronder 

aard en optreden van de bataljonsleiding kritische opmerkingen geplaatst . 

(27) Op de berichten van vluchtelingen in Tuzla over grootscheepse schending van de mensenrechten werd 

verschillend gereageerd. Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking sprak in een NOVA -uitzending op 18 

juli voor het eerst ongeremd over "genocide". De ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve 

(Defensie) uitten zich daarentegen bezorgd maar meestal voorzichtig, mede uit zorg voor de kwetsbaarheid van 

Dutchbat zolang het nog in de voormalige enclave verbleef. Bevelhebber van de Koninklijke  Landmacht 

generaal Couzy suggereerde op grond van de meldingen van Dutchbat dat het wel meeviel. Hij schoof de 

mogelijkheid en zeker eventuele (indirecte) betrokkenheid van Dutchbat ver weg, uit onzekerheid over wat er in 

de enclave allemaal was gebeurd en uit de wens om het imago van het bataljon en de landmacht te beschermen. 

Juist op grond van wat hij in alle vaagheid en onvolledigheid had vernomen, had hij echter ook kunnen 
concluderen dat er juist reden was voor alertheid en verder onderzoek. 

(28) Met de persconferentie van Defensie in Zagreb begon een fundamentele omslag in de media. Tot dan toe 

bestond het beeld dat Dutchbat onder moeilijke omstandigheden zijn werk deed. Er was veel begrip getoond 

door journalisten dat zolang Dutchbat nog in de enclave was, terughoudendheid wenselijk was vanwege het 

gevaar van gijzeling. De eerste perscontacten van cdt. Karremans na het vertrek uit de enclave waren schadelijk 

voor het imago van Dutchbat en Defensie. Zijn pogingen om de verhouding van de strijdende partijen te 

karakteriseren ("no good guys, no bad guys") en zijn waardeoordelen over generaal Mladic pakten faliekant 

verkeerd uit in het licht van de inmiddels in de ogen van veel journalisten zeer waarschijnlijke, ernstige 

moordpartijen door de Bosnische Serven. Gegeven de aangrijpende ontsporing die had plaatsgevonden was er 

aan mediazijde sprake van een zekere schaamte over de volgzaamheid tot dan toe; deze neigde er nu toe in zijn 

tegendeel te verkeren. Daarbij kwamen begrijpelijke en deels ook juiste klachten over het gebrek aan informatie 

door Defensie en verstoring van persoonlijke verhoudingen tussen Defensie en journalisten als gevolg van het 
niet nakomen van toezeggingen. 

(29) Voor de negatieve beeldvorming vanaf dat moment zijn ook beelden van betekenis van een feestje na 

aankomst van Dutchbat in Zagreb. Opnamen van bierdrinkende en hossende Dutchbatters zijn bij uitstek 

symbool geworden voor de vermeende onverschilligheid van Nederland en Dutchbat in het bijzonder voor het 

lot van de bij massaexecuties omgekomen Moslims. Deze vaak op televisie getoonde beelden zijn afkomstig uit 

een korte uitsnede uit een veel langere interne video die in najaar 1995 door Defensie integraal in een openbaar 

beeldarchief is gedeponeerd. Deze beeldselectie wekt de suggestie dat Dutchbat in het volle besef van de 

massamoord onder de ogen van de pers aan het feestvieren was. Alledrie de suggesties zijn onjuist. Aard en 

omvang van de massamoord waren nog niet bekend, laat staan volledig beseft; het hossen was de spontane 

ontlading na een zeer emotionele herdenking van de dood van hun gesneuvelde collega’s Raviv van Renssen en 
Jeffrey Broere. Er namen enkele tientallen militairen aan deel, een kleine minderheid van het bataljon. 

(30) De publieke beoordeling van de rol van Karremans is eveneens onderhevig geweest aan het effect van 

videobeelden, in dit geval van opnamen die door de VRS zijn gemaakt tijdens zijn gesprekken met generaal 

Mladic. Geconstateerd wordt dat er een manipulatief spel met hem is gespeeld en dat hij daarbij op een voor de 

beeldvorming fatale wijze is gefilmd. De uitgezonden beelden worden niet representatief geacht. Zo heeft men 

hem een glas in de hand gedrukt in een situatie waarin hij er net in was geslaagd om een aantal gegijzelde 

Dutchbatters te ontmoeten. De houding van Mladic gaf Karremans geen enkele kans, maar waar er 
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mogelijkheden waren, lijkt deze toch gezegd te hebben wat hij minimaal moest en geen toezeggingen of 
concessies te hebben gedaan die in de gegeven omstandigheden geen pas gaven. 

(31) Vanaf Zagreb overheerste een zeer kritische benadering van wat er was gebeurd. Dat werd niet minder toen 

bleek dat de informatievoorziening door Defensie veel te wensen overliet. Het vermoeden rees dat gepoogd werd 

het blazoen van Dutchbat ten onrechte onges chonden te houden. Minister Voorhoeve lag voortdurend onder 

vuur, liep achter de feiten aan en wilde daarom een breed allesomvattend onderzoek, een 

voortgezette debriefing op grote schaal. Hij rekende daarbij op loyaliteit, steun en een juist politiek gevo el van 

de Landmacht. De top van de Koninklijke Landmacht had echter andere prioriteiten zoals bescherming van het 

imago van Dutchbat en van de Landmacht, waardoor de minister relatief laat, dikwijls inadequaat of een enkele 

keer zelfs helemaal niet werd geïnformeerd. Het debriefingsrapport schoot tekort. De KL kon er duidelijk zijn 

stempel op zetten. Voorhoeve en zijn ambtenaren wisten dat. Toch meende hij weinig anders te kunnen doen dan 

het rapport prijzen, want hij had zich er al wekenlang vragenstellers  mee van het lijf gehouden. Met 

onmiddellijke erkenning dat het rapport niet goed was zou hij de Koninklijke Landmacht desavoueren en dat 

wilde hij niet. Voorhoeve was de gevangene geworden van het debriefingsrapport. 

(32) Het beperkte debriefingsbeleid van de Landmachttop sloeg als een boemerang terug op de 

Defensieorganisatie. Die raakte vooral in de zomer van 1998 vrijwel verlamd door de aanhoudende affaires in de 

media over Srebrenica. De nieuwe Defensieminister De Grave ondervond de hinder hiervan al v rijwel direct na 

zijn aantreden. Hij besloot krachtiger in te grijpen: hij liet onderzoeken of er over Srebrenica een ‘doofpot’ 

bestond. Rapporteur Van Kemenade vond daar geen aanwijzingen voor. Zijn onderzoek stond echter niet in de 

eerste plaats in dienst van zogenoemde waarheidsvinding; uiteindelijk ging het om een politiek-bestuurlijk 

probleem dat om een acute oplossing vroeg. Van Kemenade concludeerde dan ook niet - zoals in dit rapport wel 

is gebeurd - dat er, naast onvermogen, sprake was van een welbewuste poging van de Landmachttop om tegen de 

wil van de minister de informatiestroom te beperken en waar mogelijk onwelgevallige onderwerpen te schonen. 

Aanwijzingen daarvoor onderkende Van Kemenade niet; die hadden op zijn minst tot een grotere argwaan 

kunnen leiden jegens zijn vroege conclusie dat er geen doofpot was. 

(33) Na juli 1995 heeft de tragedie Srebrenica diepgaand doorgewerkt. Allereerst voor de overlevenden en 

nabestaanden van de bevolking. Voor de meesten van hen is een verwoestende werking v an de gebeurtenissen 

op hun leven uitgegaan. In het bijzonder veel vrouwen van Srebrenica lijden nog dagelijks onder wat hen is 

overkomen. Velen hadden voor de vestiging van de safe area al een reeks uitputtende en gruwelijke ervaringen 

achter de rug. Na twee jaar in een omsingelde veste, waarin de VRS met zijn "afknijpstrategie" een humanitair 

onhoudbare situatie trachtte te scheppen, kwamen daar de aanval, de deportatie en de massamoord nog eens 

overheen. Nog steeds is het proces van opgraving en identificatie van de lijken niet voltooid. In vele opzichten 
voelen de nabestaanden zich door de rest van de wereld, in Bosnië en daarbuiten, in de steek gelaten.  

(34) Ook bij Dutchbatters heeft hun verblijf diepe sporen achtergelaten. Velen hebben langdurig de ps ychische 

gevolgen van hun ervaringen in Srebrenica ondervonden. Sommigen in hevige mate tot op de dag van vandaag. 

Over de opvang en nazorg waren velen niet te spreken. De ontvangst in Nederland, in een atmosfeer van publiek 

debat waarin zeer negatieve aandacht voor Dutchbat frequent voorkwam, droeg niet bepaald bij tot een goede en 

evenwichtige verwerking aan het thuisfront. Van begrip hoe het volgens de Dutchbatters ‘werkelijk’ was, kon in 

die atmosfeer weinig sprake zijn. Zij herkenden zich niet in het beeld dat in de media domineerde, van pikzwarte 

(vooral Bosnische) Serven en lelieblanke Moslims. Met dat beeld hadden de meeste Dutchbatters grote moeite. 
Zij hadden een andere wereld gekend tijdens hun verblijf in de enclave. 

(35) De massamoord had een sterk schokeffect in VN en NAVO en heeft bijgedragen aan een omslag in het 

Amerikaanse beleid. In juli 1995 werd een streep getrokken bij het bedreigde Gorazde waar Britse troepen lagen. 

De krampachtigheid voor het handhaven van onpartijdigheid bij de VN verminderde en de bereidheid tot inzet 

van het luchtwapen nam toe. Militairen kregen ruimere bevoegdheden om het in te zetten, ook zonder ‘smoking 

gun’ als voorwaarde. De beschieting op de Markale markt in Sarajevo in augustus 1995 lokte harde luchtacties 

uit van VN en NAVO tegen de Bosnisch-Servische luchtverdediging. Die eensgezinde actie – "Deliberate 

Force" – leidde naar Dayton november 1995 waar de tegenstribbelende partijen zich lieten dwingen tot een 

akkoord. Nederland speelde in deze fase geen enkele rol. Het werd zelfs van de conferentietafel geweerd. 


