
Bosnië herdenkt de val van Srebrenica, morgen exact
twintig jaar geleden. Het is Europa’s laatste genocide,
al weigert Rusland het drama zo te noemen. Het stadje
is de klap nog lang niet te boven: ‘We kunnen nu pas
aan de toekomst beginnen te bouwen.’
kASper GoethAlS & CoeN vAN de veN
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dimDuraković (26) kijkt uit over Srebrenica.
Vanuit een vervallen jagerspension dwaalt zijn
blik over een stadjewaar alleen de kerk, demos-
kee enhet stadhuis erwelvarenduitzien. “We
zouden zo rijk kunnen zijn.Mochtenwe geen
oorlog hebben gehad, dan las ik elke ochtend
lekker de krant voor ik naarmijnwerk vertrok”,
vertelt hij. Die eenvoudige droom lijktmijlenver
weg voorAdim: hij is al vijf jaarwerkloos en ziet
geen verbetering .Hij doodt de tijdmet drinken
en feesten tussen de ruïnes van zijn stad.

Het zijn de skeletten van een stad die ooit een
vande rijkste vakantieoorden van Joegoslavië
was.Het kuuroordDomavia,waar de elite kon
genieten van45 soortenmineraalwatermet
helende krachten, ligt in puin. De vloerenmet
vervilte tapijten krakenwanneer je eroverheen
loopt. Het vroegere jagerspension, honderd
meter verder, zit onder de graffiti. ‘Punk is not
dead’, een hartje en eenhaastig gespoten
Servisch kruis: het is een kladboek voor de
jeugd geworden.Adimheeft ermet tientallen
vrienden rondgehangen,maar demeesten zijn
vertrokken. “Zodra je kunt, ga je naar Sarajevo
of Tuzla.”Hijwil zelf ooknaar dewelvarende
steden,maar de enige uitweg is een job.

Van 1992 tot 1995woedde inBosnië een oor-
log tussenBosnischemoslims (Bosniakken) en
Bosnische Serviërs. Samenmet zijnmoeder en
zusje konAdimal in 1992 vluchtennaarTuzla,
waar deBosniakken veiligwaren.Hoewel hij
nogmaar drie jaar oudwas, is de herinnering
glashelder: “Mijnmoeder zat rechts vanmij in
de laadbak van een grote vrachtwagen. Links
lag onze enige tas, enmijn zusje lag veilig tussen
ons in. Zewas toen viermaandenoud.Aan alles

A
‘Dit stadje

voelde ik dat er iets niet klopte.”
Twintig jaar geleden, op 11 juli 1995, viel het

Bosnisch-ServischeLeger deNederlandseVN-
safe areabinnen.Meer dan8.000moslim-
mannen, onderwie de vader enoomvanAdim,
werdenbrutaal vermoord.De eerste en laatste
genocide inEuropa sindsdeTweedeWereldoor-
logwas een feit. “Niet alleendebossen,mijnen
enboerderijen, ookonsbiologischkapitaalwas
in éénklapweg”, zegt ĆamilDuraković, burge-
meester vanSrebrenica en eenachterneef van
Adim.Managers, dokters en vaders: dehoofden
vangezin en samenleving gingen eraf.”

GeenHeinekenmeer
Die klapkangeldmaarmoeilijk compenseren.
Er vloeidenhonderdenmiljoenen euro’s naarhet
gebied.Nederland loopt nog steeds voorop,met
intussen 122miljoen euro aanontwikkelings-
hulp. “Wij zijnNederlandontzettenddankbaar
voor de constante steun”, steltAlexandrePrieto
vanhetVN-Ontwikkelingsprogramma in
Srebrenica.Na jaren vanhumanitaire noodhulp
kwamennieuwewegen,waterleidingen enhet
elektriciteitsnetwerk.De laatste tien jaar onder-
steuntNederland vooral verzoeningsprocessen
en economischeontwikkeling.

Tegenover de oudeNederlandseVN-basis net
buiten de stad is een indrukwekkende begraaf-
plaats opgetrokken voormeer dan 5.000 slacht-
offers die inmassagraven zijn gevonden.Nog
steeds zijn er honderdenmannen vermist. Rijen
witmarmeren grafzerken roepen ijzingwek-
kendeherinneringen op aanwat in 1995hele-
maalmisging. “Ik komer regelmatig”, zegt

Adim. “Mijn vader en oom liggen er begraven.”
De gruwelijkewaarheid die bezoekersmoe-

tenwegslikken, contrasteertmet de vreedzaam-
heid die de plek uitstraalt. Aande overkant van
de straat staat een oude batterijfabriek.Het is de
oude basis van deVN-soldaten,waar in twintig
jaarweinig is veranderd. In een kast staat nog
eenhalfvolle pot augurkendie deNederlandse
soldaten vergaten op te eten, op de grond liggen
oude exemplaren vanhetAlgemeenDagblad. In
een donkere hoek ligt nog eenblikHeineken.
Dat bier vind je nunietmeer in Srebrenica.Wat
nuwordt geserveerd,maaktmeteen duidelijk
wie je voor je hebt. ServischeBosniërs drinken
Jelen enLav. Bosniakkendrinken Sarajevsko en
Tuzlanski of zijn geheelonthouder vanwegehun
geloof. De biermerken opde parasols voor de
cafés verradende achtergrond vandeuitbater.

Horeca lijkt de enige sector te zijn die kan
overleven in Srebrenica. Behalve het bier ver-
schillen ook de vlaggen en voetballogo’s sterk.
Bosniakken steunen vaker voetbalploegenuit
Sarajevo en gebruikenhet geel en blauwvande
Bosnische nationale vlag, terwijl Servische
Bosniërs de voorkeur geven aande Servische
vlag. “Wekunnenwel samendrinken”, zegt
Adim. “Wepraten zelfs over de oorlog,maar in
de ogen vanmijn Servische vrienden zie ik dat
ze er anders over denken.Diep vanbinnen zijn
wehet niet eensmet elkaar.”
De eerstemoslims die na 1995 terugkwamen
waren zes vrouwendie in 2002 samen in
Srebrenica gingenwonen, op zoeknaar hun
vermoorde zonen. “Een zware enmoeilijke
stap”, zegt BrankaAntić-Štauber, directeur van
SnagaŽene (Vrouwenkracht). “Die vrouwen
bivakkeerden in ruïnes enhaddenhelemaal
niets. Zewoondenop eenplek die volledigwas
overgenomendoor de Serviërs.”

Al snel volgden ermeer: de imam, de voetbal-

coach, en in 2005 ook dehuidige burgemeester.
Toen teruggekeerdemoslims de eerste stappen
in hun verwoeste stad zetten,wasAdimal zijn
hele leven opde vlucht. Onderweghoefde hij
zich geen zorgen temaken over religie of
afkomst. Van verschillen tussenmoslims en
orthodoxenwist hij niet veel. Dat leerde hij pas
toenhij als veertienjarige terugkeerde omzijn
opa en oma te bezoeken. “Het eersteweekend
dat ik hier kwam logeren, ontmoette ik twee
broertjesmetwie ik speelde. Toen ik eenmaand
later terugkwamen vroeg omopnieuw te spe-
len, zeiden ze dat het nietmeer kon.Het dorp
had erover geroddeld enhetwas hen verboden.”

Om echt samen te leven,moeten bewoners
een onzichtbare grens oversteken die dwars
door de stad loopt. Heuvelopwaarts wonen
meermoslims, in het dal wonenmeer Serviërs,
maar dat was voor de oorlog ook al zo. De

‘Het hele jaar zie je hier
niemand en dan komen ze
op 11 juli nog eens langs om
te vertellen hoe erg het was’

AdiM durAković (26)
VeRlOOR zIjN VaDeR eN OOM
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► Meer dan 5.000 slachtoffers zijn in massagraven gevonden.
Nog steeds zijn honderden mannen vermist. © ReuTeRS

8.000mannen
uitgemoord
Srebrenica komt in 1993,
een jaar na het begin van
de Bosnische burgeroorlog,
onder internationale mili-
taire bescherming te staan.
Nadat de Canadezen het
gebied een jaar verdedigen,
neemt Nederland de taak
over. Ongeveer 40.000
moslims verschuilen zich
achter de linies.Tot de
Servische generaal Ratko
Mladić op 11 juli 1995
de stad binnentrekt. In
de dagen die volgen, onder-
handelt de Nederlandse
commandant een uitweg
voor zijn troepen en de
Bosniakken die voor hen
werken. Voor ze weggaan,
kijken ze toe hoe mannen
en jongens worden
gescheiden van vrouwen,
kinderen en ouderen. In
de week die volgt, worden
meer dan 8.000 mannen
uitgemoord. (KG/CVDV)
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SrebrenicaReportage. Twintig jaar na de val van Srebrenica
zijn dewonden van de genocide verre van geheeld
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is helemaal onthoofd’
imamdeed zijn best om aansluiting te vinden
met de orthodoxe bewoners. Hij ging elke dag
koffie drinken in de stad, ook aan de andere
kant. “Na ietsmeer dan twee jaar kwamde
reactie van de Servische kant: “Die imam is een
goede gast, we trekken ookmet hemop.”

In Srebrenica kom je naast verlaten kanto-
ren overal geslotenwinkels tegen. Adimwordt
er boos van: “Wat is dit voor stad?We hebben
een centrum zonder bakker, slager of apo-
theek.” Burgemeester Duraković begrijpt dan
ook niet waarom iemand nu in kleinewinkel-
tjes zou investeren. “Het klinktmooi voorwes-
terlingen: start-ups.Maar daar is hier geen
markt voor.” Hij is niet tevreden over de
manier waarop geldwordt besteed. “Als ik
hoor dat er elk jaar 5miljoen euro uit Neder-
land komt, dan val ik bijna vanmijn stoel.”

Hij hekelt de hoge lonen diewerknemers bij
ngo’s krijgen en noemt het geldverspilling.
“Alex Prieto van het VN-ontwikkelingspro-
gramma verdient 5.000 euro permaand, ter-
wijl ik als burgemeester 750 euro verdien. Hij
is een vriend en hij werkt hard,maar hij is niet
onmisbaar.”

Duraković doet ook neerbuigend over psy-
chosociale steun. “Wij kunnen al lang samen-
leven, wewonen al honderden jaren naast
elkaarmet verschillende culturen. HetWesten
kan van ons leren. Als een goedbetaaldewes-
terling demensen hier in een praatkring zet,
lachen ze hem zachtjes uit.We hebben fabrie-
ken nodig, geen psychologen. Naast elkaar
werken aan de loopbandwerkt ook verzoe-
nend.”

“Als zemij vijf miljoen euro geven, dan heeft
Srebrenica er volgend jaar 2.000 inwoners bij
en zit de economie in de lift.” Hij wijst op de
frietfabriek die hij heeft aangetrokken. “Die zal
voor nieuwe jobs zorgen.” Op de ambassade

vanNederland kiezen ze toch liever voor ngo’s.
Er is vier keer geprobeerd samen tewerken
met het stadsbestuur,maar dat ging te lang-
zaam.

“De Republika Srpska (de Servische deelstaat
binnen Bosnië, KG/CVDV) zuigt ons leeg”,
klaagt Duraković. “De zilvermijnen en bos-
bouw zijn sinds de oorlog in naburige
Bosnisch-Servische steden als Bratunac gere-
gistreerd.” Die stad ligt tien kilometer ver-
derop,maar er is volgens Unicef slechts 10 pro-
cent armoede, terwijl dat in Srebrenica bijna
30 procent is.

Onder ground zero
Op ditmoment lopen veel van deNederlandse
projecten af en denkt de ambassade na over
hoe ze in de toekomstmetminder geld het
laatste duwtje in de rug kan geven zodat
Srebrenica economisch en sociaal voort kan
zonder hulp van buitenaf.

Voor organisaties als SnagaŽene doet dat
pijn. Ze vindendat juist nu dehulp nietmag
wegvallen. “De getraumatiseerde vrouwenheb-
bennog steeds hulp nodig. Sommigen komen
uiteindelijk ophun eigen benen te staan,maar
dat kan je niet overhaasten”, zegt directrice

‘We hebben fabrieken nodig,
geen psychologen.
Naast elkaar werken

werkt ook verzoenend’
Ćamil DurakoViĆ
BuRGeMeeSteR

Rusland blokkeert erkenning genocide

Rusland heeft als
permanent lid van de VN-
Veiligheidsraad zijn veto
gesteld tegen een reso-
lutie die de massamoord
in Srebrenica als een
genocide moet ver-
oordelen en erkennen.
Volgens Rusland is
de resolutie te eenzijdig
tegen Servië gericht en
vergroot ze de regionale
spanningen. China,
Nigeria, Angola en
Venezuela onthielden
zich, de andere tien leden
van de Veiligheidsraad

stemden voor.
De stemming was al
een dag uitgesteld, om
het Verenigde Koninkrijk
en de Verenigde Staten
toe te laten Rusland
te overtuigen zijn veto
niet te gebruiken.
De resolutie zou ook
het ontkennen
van de genocide
hebben ver-
oordeeld. Maar
volgens Russisch
VN-ambassadeur
Vitaly Churkin
is het

voorstel “niet construc-
tief, zorgt het voor
confrontaties en is het
politiek gemotiveerd”.
“De afwijzing betekent
echter niet dat we doof
blijven voor het lijden van
de slachtoffers van
Srebrenica en andere

gebieden in Bosnië-
Herzegovina”,
zegt Churkin.
Rusland stelt voor
om het bloedbad
in Srebrenica te

omschrijven
als ‘een

van de meest ernstige
misdaden’, maar niet als
genocide. In een poging
om de banden met
het Westen aan te halen
beschreef Servië zelf
de massamoord als
‘een zware misdaad’.
Het land veroordeelt
de gebeurtenissen, maar
weigert ze te bestem-
pelen als genocide.
Gisteren verklaarde Servië
dat de resolutie de
etnische spanningen
in Bosnië opnieuw
zou opdrijven. (BDB)

Antić-Štauber. Ook burgemeesterDurakovićwil
niet dat de steun stopt: “Wekomen vanheel ver,
van onder ground zero.Wehebben 80procent
vandeheropbouwachter de rug. De basis voor
de toekomst ligt er,maarwe zijn nog steeds niet
waarwe ooitwaren.”

Dewonden zijn nog vers.Mannen zoals de
vader vanAdim zijn nog niet lang begraven,
anderen zijn na twintig jaar nog steeds niet
gevonden. “Het klinktmisschien raar,maarwe
moeten gebruikmaken van oorlogstoerisme.
Het kan geld opbrengen omSrebrenica
opnieuw op te bouwen”, vindt Duraković.

Adimweet dat de stad veel heeft aan de hulp
van buitenaf, maar het idee dat zijn vaders

sterfdag een economische kans is, maakt hem
boos. “Ikword soms gek van al die journalisten
en oorlogstoeristen in de stad. Het hele jaar zie
je hier niemand en dan komen ze op 11 juli nog
eens langs om te vertellen hoe erg het was.”

Het is laat geworden enAdimwordt stiller.
Het jolijt bij zijn ondertussenwat dronken
vrienden klinkt nog in de achtergrond. Een
moment vanmelancholie overvalt hem. “Wij
denken nietmeer in verschillen, we hebben de
oorlog niet bewustmeegemaakt.Wewillen
verdermet ons leven.” In de verte gaat de zon
op boven Srebrenica. Tijd omnaar huis te
gaan. Adim gaat de heuvel op, zijn Servische
vrienden gaan naar de flats in het dal.


