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20 JAAR NA DE GENOCIDE IN SREBRENICA

EEN BLOEDERIGE GESCHIEDENIS
In 1992 breekt in Bosnië een burgeroorlog uit. De VN stuurt vredestroepen om geviseerde 
burgers te beschermen. In Srebrenica beschermen Nederlandse blauwhelmen 40.000 
doodsbange moslims. Begin juli 1995 verhevigt de druk van de Serviërs. Er komt maar be-
perkte luchtsteun van de VN en de Servische generaal Ratko Mladić trekt op 11 juli zonder 
veel problemen de stad binnen. Tegen een meegereisde cameraploeg zegt hij: “Ik geef Sre-
brenica aan de Serviërs. De tijd is eindelijk gekomen om wraak te nemen op de moslims.” De 
Nederlanders kijken de andere kant uit terwijl Mladić 8.000 moslimmannen laat executeren. 
Het bloedbad wordt door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag erkend als genocide.
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REPORTAGE

Happy van Pharrell Williams schalt over 
de grasmat van FK Guber in de Bosni-
sche stad Srebrenica. Vanuit de heuvels 

kijken de grafstenen neer op het veld waar jonge 
Serviërs en Bosnische moslims (Bosniakken) zij 
aan zij staan. De UEFA-truitjes van de ballen-
jongens die oproepen tot respect, lijken nog 
nooit zo op hun plaats geweest.
Guber speelt vandaag tegen FK Birac, de voor-
laatste in het klassement. Dat zorgt zoals ver-
wacht niet voor problemen. Het wordt 3-0. “We 
zijn nu zeker van de tweede plaats in de competi-
tie en maken kans om te promoveren naar twee-
de klasse”, vertelt de tevreden coach, Emir 
Bektic.
Hoe mooi de schoten op doel van de multi-etni-
sche voetbalploeg ook zijn, in de gebouwen rond 
het veld zitten inslagen van kogels die in het 
verleden ook vaak doel troffen. De ploeg, ooit 
samen opgericht door een Bosniër en een 
Serviër, bestond al 68 jaar toen in heel het land 
orthodox-christelijke en islamitische Bosniërs 
elkaar de kop begonnen in te slaan. Midden jaren 
90 was er geen ruimte meer voor een voetbal-
ploeg waarin ze vreedzaam samen konden spe-
len. Servisch-Bosnische soldaten belegerden het 
gebied rond de stad, dat door de Verenigde 
Naties (VN) beschermd werd. Het voetbalveld 
raakte overwoekerd met onkruid.

OORLOGSMISDADIGERS
Drie maanden voor het einde van de oorlog, op 11 
juli 1995, gebeurde iets wat de Nederlanders 
twintig jaar later nog steeds rode kaken bezorgt. 
Onder toezicht van Nederlandse VN-soldaten 

werden meer dan 8.000 mannen van hun vrou-
wen gescheiden. Ze werden weggeleid, waarna 
het Bosnisch-Servische leger ze in bossen en 
fabrieken in de omgeving een voor een dood-
schoot. De slachting van Srebrenica blijft een 
schandvlek op de geschiedenis van het naoor-
logse Europa.
De stad zelf lag na de moordpartij volledig in 
puin, de moslims waren gevlucht of vermoord en 
er woonden alleen nog orthodox-christelijke 
Serviërs. FK Guber was niet meer. Het duurde 
tot 2002 voor de eerste moslims terugkwamen 
naar hun stad. De internationale gemeenschap 
hielp met verzoeningsprojecten, maar de litte-
kens waren nog veel te vers om moslims en 
christenen weer samen te laten spelen. Het 
hoofd van de moskee van Srebrenica, Damir 
Pestalic, herinnert zich die tijd nog goed. “De 
Servische jongens speelden op de ene helft van 
het veld, de Bosniakken op de andere. De mid-
dellijn was het symbool voor de diepe verdeeld-
heid en het wantrouwen in de stad.”
Toen Pestalic in 2003 in Srebrenica kwam wo-
nen, voelde hij er zich niet welkom. “De Serviërs 
negeerden mij. Er waren geen winkels en straat-
verlichting. In iedere straat zag ik gebombar-
deerde huizen en kogelinslagen. Er liepen hier 
nog veel Servische oorlogsmisdadigers vrij rond. 
Het was heel moeilijk om een bestaan op te bou-
wen, maar langzaam leerden de orthodoxen om 
moslims opnieuw te aanvaarden.”
Velen herinnerden zich de club van voor de oor-
log nog goed. Het kleine ploegje uit Oost-Bosnië 
voetbalde zich in 1989 een weg omhoog en ein-
digde bij de laatste 32 in de Joegoslavische voet-

Twintig jaar geleden schoot het Servisch-orthodoxe leger duizenden 
moslimmannen dood in de genocide van Srebrenica. Vandaag schieten moslims 
en orthodoxen er samen naar het doel. Voetbalploeg FK Guber verenigt 
de jeugd en probeert met sport de oude verdeeldheid te overstijgen. “Het 
voetbalteam is een model voor de stad en de hele samenleving in Bosnië.”

TEKST & FOTO’S: KASPER GOETHALS, COEN VAN DE VEN & JOHANNES DE BRUYCKER

Voetballen in de     vallei des doods



98 P-magazine | 10.07.2015

balbeker, zijn grootste succes ooit. Toen was nog 
ongeveer driekwart van Srebrenica moslim. 
Vandaag is het volgens de burgemeester van de 
stad ongeveer fiftyfifty, maar officiële cijfers zijn 
er niet. Dat ligt politiek gevoelig. Ook trainer 
Bektic wil niet zeggen hoe de verhouding in zijn 
ploeg is: “We dragen hier dezelfde truitjes en 
hebben hetzelfde doel. De verschillen maken 
niet uit. Om te winnen moet iedereen de bal naar 
elkaar willen passen.”
In 2004 kwamen er gesprekken op gang om de 
club nieuw leven in te blazen. Met geld van de 
Nederlandse overheid werd de vooroorlogse 
trots van Srebrenica nieuw leven ingeblazen. De 
kapotte muren werden beschilderd met posi-
tieve boodschappen als “Cross Cultures” en 
kleurrijke afbeeldingen van topvoetballers 
Wesley Sneijder en Xabi Alonso.

MIJNWERKER
“Wie als laatste de overkant bereikt, is een ezel!” 
Coach Bektic probeert zijn gezicht in de plooi te 
houden terwijl hij zijn spelers toeroept, maar 
aan de kraaienpootjes rond zijn ogen zien zijn 
troepen dat ze zich niet hoeven te haasten. Ze 
hebben zondag opnieuw gewonnen en maken 
kans om te promoveren naar de tweede klasse 
van de Bosnische deelstaat Republika Srpska.
“Soms moet je je spelers tot het uiterste drijven, 
maar soms juist niet. Bijna al mijn jongens heb-
ben een fulltimejob of gaan nog naar school”, 
zegt Bektic. De 23-jarige verdediger Njegos Ilic 
is een van de beste spelers van de ploeg en lijkt 
de woorden van zijn trainer kracht bij te willen 
zetten door de slaap uit zijn ogen te wrijven. 

“Njegos werkt in de mijnen van Srebrenica en 
staat elke ochtend om vijf uur op. Hij heeft het 
talent om in de eerste klasse van Bosnië-
Herzegovina te spelen, maar hij is vaak al dood-
moe voor de training begint.”
Bektic is zeer trots op zijn troepen: “Hun ver-
schillende achtergronden  – Ilic is bijvoorbeeld 
een moslim, maar kan het goed vinden met onze 
vlot scorende spits Sadik Hasanovic, een chris-
ten – laten ze achter aan de poort van het sta-
dion. Mede daardoor zijn ze ook zo populair in 
de regio. Iedereen kent hen.” 
Als de spelers geen wedstrijd spelen, gaan ze 
vaak naar het lokale gokkantoortje om te wed-
den op hun favoriete ploegen in het voormalige 
Joegoslavië. De meeste Bosniakken hebben een 
voorkeur voor de ploegen uit Sarajevo, maar 
sommigen steunen Rode Ster Belgrado of FK 
Partizan uit Servië, net als hun Servisch-
Bosnische teamgenoten. “Stiekem”, lacht Bektic. 
Hijzelf heeft een zwak voor het Kroatische 
Dinamo Zagreb. “Mijn vader nam mij vroeger 
mee naar de wedstrijden van die club. Ik suppor-
ter wel voor Sarajevo, maar Dinamo zal toch 
altijd iets speciaals blijven. Daar kon de oorlog 
niets aan veranderen.”
Sterspelers Ilic en Hasanovic zien veel vrienden 

SREBRENICA

“Na de oorlog voetbalden Servische jongens 
op de ene helft van het veld, de Bosniakken 
op de andere. De middellijn was het 
symbool voor de diepe verdeeldheid.”

Links: Op de training van FK 
Guber met Sadik Hasanovic 
(vooraan) en coach Bektic 
(midden). Let ook op de 
kogelgaten in de muur.

Rechts: Spits Sadik Hasanovic
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uit de omgeving vertrekken. “Er zijn te weinig 
jobs”, klinkt het. “Jongeren trekken weg, op zoek 
naar een betere toekomst in Banja Luka of 
Sarajevo.” Dat zijn de twee grootste steden van 
Bosnië. Het dichtstbijzijnde stadje in de buurt 
van Srebrenica is Bratunac, een Servisch-
Bosnische stad waar veel meer te doen is voor 
jongeren. We trekken erheen met enkele spelers. 
Op de weg van Bratunac naar Srebrenica passe-
ren de jongens hun voetbalclub, de oude VN-
basis van de Nederlanders én een kerkhof waar 
meer dan 5.000 mannen begraven liggen. De 

jongens, Serviërs en Bosniakken, babbelen erop 
los. De honderden rijen doden zijn vanzelfspre-
kend geworden. “Sommige jongens hebben fami-
lieleden die vermoord zijn, maar dat speelt niet 
meer tussen hen. Ze zijn vrienden geworden”, 
zegt de coach. De jeugdteams van de club tellen 
nu samen vijftig jongeren. Imam Pestalic denkt 
dat voetbal zo echt een verschil maakt in deze 
gemeente met 7.000 inwoners. “Ze herinneren 
zich de oorlog niet meer en zien alleen teamge-
noten waarmee ze voetballen. Dat geeft hoop 
voor de toekomst.” �

REPORTAGE

De spelers passeren 
een kerkhof waar meer 
dan 5.000 mannen 
begraven liggen. De 
honderden rijen doden 
lijken vanzelfsprekend. 

Boven: De meer dan 5.100 
graven van het Servische dorp 
Potocari.

Onder: FK Birac (rood) en FK 
Guber (blauw), net voor de 
match.


