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Srebrenica, de val en de sluiers
Duivenaar krijgt
oud-minister Joris
Voorhoeve en
Dutchbatter Ron
Rutten in debat over
val van Srebrenica.
door René Boekhorst
DUIVEN – Is Nederland in de aan-

loop naar de val van de Bosnische
enclave in Srebrenica op 11 juli
1995 in de steek gelaten door VNbondgenoten Groot-Brittannië en
Frankrijk? Achttien jaar na dato
mag Joris Voorhoeve, destijds minister van Defensie, zich daar nog
steeds niet over uitlaten.
„De Nederlandse wet verbiedt
het mij om iets over informatie
van inlichtingendiensten te zeggen.”
Voorhoeve zei dit dinsdag in Duiven, waar hij voor het eerst sinds
de parlementaire enquête over de
val van de moslimenclave in één
zaal zat met Dutchbatter Ron Rutten. Rutten was de luitenant
wiens fotorolletjes die mogelijk
bewijs waren van massamoord
verkeerd werden ontwikkeld.
Voorhoeve en Rutten ontmoetten
elkaar in het Candea College op
een bijeenkomst van Hope XXL,
het jongerenproject voor een betere wereld van Duivenaar Chris
van de Ven.
Het debat ging over de moord op
achtduizend moslimjongens en
-mannen door Bosnische Serviërs. Opheffen van de geheimhouding kan alle sluiers rond de val
van de enclave en het bloedbad
dat opperbevelhebber Ratko Mladic aanrichtte oplichten. Maar dat
kan nog wel dertig jaar op zich laten wachten, aldus Voorhoeve.
Drie van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad
trokken hun handen af van Srebrenica. China en Rusland deden
niets, en de VS zagen de oorlog in
het vroegere Joegoslavië als ‘Europees probleem’.
Voeg daarbij de Franse VN-generaal Bernard Janvier die de Dutchbatters pas luchtsteun wilde verlenen toen het te laat was, en de
vraag waarom de blauwhelmen

䡵 Oud-minister Joris Voorhoeve (links) en oud-luitenant Ron Rutten praten in Duiven over Srebrenica. foto Jan van den Brink

werden overrompeld lijkt beantwoord. Immers: pas na Mladic’
slachting voelden de VS zich geroepen zich met het conflict te bemoeien en zo kwam er geen tweede Srebrenica.
De amicale wijze waarop
Dutchbatcommandant Thom Karremans Mladic destijds bejegende, vindt Voorhoeve een fout.
„Als hij een grote mond had gegeven, zou dat indruk gemaakt hebben. Hij had zich niet onderdanig
moeten gedragen, maar liet zich
imponeren door zijn opponent.
Dit zette een verkeerde toon.”
Dat de VN Nederland in de kou
liet staan, is volgens Dutchbatter

Cel voor veroorzaken
ernstig ongeval in Ede
ARNHEM/EDE – Een 31-jarige man

uit Ede is gisteren door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot
1,5 maand cel voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in
Ede. Ook kreeg hij een maand
voorwaardelijk en mag hij twee
jaar geen voertuig besturen.
De Edenaar botste in februari van
dit jaar op een kruising in het centrum van Ede met zijn Mercedes
tegen een andere personenauto.
De bestuurder daarvan liep ernstig letsel op. Desondanks ging de
31-jarige ervandoor. Uit onderzoek bleek dat de man door rood
was gereden. Daarnaast was hij
onder invloed van alcohol en co-

caïne. Hij had bovendien niet achter het stuur mogen zitten omdat
zijn rijbewijs eerder was ingenomen vanwege rijden onder invloed.
De man was zelf twee weken geleden niet op de zitting. De officier
van justitie eiste daar zeven maanden cel plus drie jaar ontzegging
van de rijbevoegdheid. De rechtbank wilde zo ver niet gaan, vooral omdat niet kon worden aangetoond dat het slachtoffer door
zijn verwondingen enige tijd niet
heeft kunnen werken. De celstraf
was voor rijden onder invloed,
verlaten van de plaats van het ongeval en rijden door rood.

soldaten vierhonderd Bosniërs
hadden meegenomen om hen
naar hun zeggen te ondervragen
over oorlogsmisdaden tegen de
Serviërs en de vrees uitsprak dat
die misschien nooit meer zouden
terugkomen. ‘Zo dom zullen ze
toch niet zijn?’, was de reactie. Er
was ongeloof dat zo veel kwaadaardigheid mogelijk was. Mladic
bleek een factor 20 wreder en
dommer, want hij bracht achtduizend mannen om.”
Een meisje in de zaal legde volgens Voorhoeve de vinger op de
wonde plek met haar opmerking:„Je kunt blijkbaar niet blind
vertrouwen op je bondgenoten.”

Ron Rutten – hij besefte als een
van de weinigen snel wat zich in
Srebrenica afspeelde en luidde de
noodklok – zonneklaar. Maar Defensie rekent hij ook fouten aan.
Zo maakte een fotolaborant van
de marine fouten bij het ontwikkelen van Ruttens rolletjes met
beelden van stoffelijke overschotten. Bovendien hield de landmachtleiding vol dat een gefaxte
lijst met namen van 240 moslimmannen die op het Dutchbatkampement hun toevlucht hadden gezocht, nooit was gearriveerd.
Voorhoeve weet nu beter: hij
sprak de militair die de fax stuurde en kreeg de lijst later alsnog.

„Er is geprobeerd de omvang van
het gebeuren te verkleinen en dit
heeft de geloofwaardigheid van
Defensie enorm aangetast.”
Ondanks het drama heeft Rutten
zijn geloof in de mens niet verloren. „Wel in de lieve wereld, want
die bestaat niet.” Voorhoeve
knikt. „Het ongeloof was groot,
toen ik meldde dat de Servische

Dertig ontslagen
bij MSD Animal
Health Boxmeer

Geen kans meer op
geld pot 250 miljoen

BOXMEER – Diergeneesmiddelenfabrikant MSD Animal Health in
Boxmeer heeft gistermiddag aangekondigd dat dertig ontslagen
zullen vallen op de afdeling research & development. In Boxmeer werken 1.700 mensen.
De ontslagen zijn het gevolg van
een grote sanering die het Amerikaanse moederbedrijf Merck al
eerder aankondigde.
Er verdwijnen wereldwijd 16.000
banen, een vijfde van het aantal
werknemers.
MSD heeft ook vestigingen in Oss
en Haarlem. Bij de vestiging in
Oss werden in 2011 al 1.500 mensen ontslagen.

ARNHEM – Geen enkel project

䊳 Commandant Dutchbat
had generaal Mladic grote
mond moeten geven, zegt
ex-minister Voorhoeve

maakt nog kans op geld uit de Investeringsimpuls van 250 miljoen
van de provincie Gelderland.
Want er komt geen reservelijstje
met plannen die alsnog geld kunnen krijgen als andere plannen
onverhoopt niet doorgaan.
Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ze reageren
daarmee op pogingen van allerlei
gemeenten en instellingen om alsnog enkele miljoenen euro’s in de
wacht te slepen. Die zijn allemaal
tot mislukken gedoemd. Gelderland geeft alleen geld aan projecten die uiterlijk 2015 uitgevoerd
kunnen zijn. Er zijn geen plannen

bekend die nog geen geld in het
vooruitzicht gesteld hebben gekregen en toch binnen twee jaar
klaar kunnen zijn, oordelen GS.
Daarmee kunnen alle lobby’s worden gestaakt.
Provinciale Staten van Gelderland
vergaderen volgende week over
de Investeringsimpuls. Met het bedrag van 250 miljoen wil Gelderland de economie een zetje in de
rug geven en de werkloosheid terugdringen.
Gedeputeerde Staten vinden dat
nu ook alles op alles gezet moet
worden om projecten die wel
geld hebben gekregen uit te voeren.

