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Staatgaat inberoep
tegenveroordeling
inzaak-Srebrenica
Bosnische nabestaanden reageren fel
Vanonzeredactiepolitiek

De staat gaat in beroep tegen de
rechterlijke uitspraak dat Nederland
verantwoordelijk is voor de deporta-
tie van 320 moslimmannen van hun
basis in de Bosnische enclave Srebre-
nica. De meesten van die mannen
werden daarna vermoord door Bos-
nisch-Servische troepen.
Volgens het vonnis van de rechter

in juli, is de staat aansprakelijk voor
de schade die de familieleden lijden.
Maar volgens de landsadvocaat komt
die uitspraak erop neer dat het Ne-
derlandse VN-bataljon Dutchbat ver-
antwoordelijk is voor de dood van de
moslimmannen.
De staat is het daarmee niet eens:

“Demassamoord in Srebrenica is een
vreselijk drama, waar de Bosnisch-
Servische troepen, en zij alleen, ver-
antwoordelijk voor zijn.” De staat is
ook bang voor ‘precedentwerking’
voor VN- missies, als het rechterlijke
vonnis uit juli overeind blijft.
Munira Subasic, voorzitter van de

organisatie Moeders van Srebrenica,
reageerde teleurgesteld op het be-
sluit om in beroep te gaan. “Onze
mannen en zonen zijn vermoord on-

der de ogen en onder de vlag van de
Nederlandse soldaten. Die deden
niets om hen te redden. Ze hebben
niet één leven gered. Integendeel, ze
waren solidair met de Servische chet-
niks. Ze hebben hun morele, mense-
lijke en militaire eer verloren”, aldus
Subasic tegenover het ANP.
De advocaat van de Moeders van

Srebrenica, de Nederlander Marco
Gerritsen, is eveneens teleurgesteld.
“Het komt echter niet helemaal on-
verwacht”, zegt hij. Alles staat vol-
gens hem nu weer open, ook voor
die nabestaanden van slachtoffers
van wie de rechtbank aangaf dat Ne-
derland voor hen geen aansprakelijk-
heid droeg. “De nabestaanden zijn
nog steeds strijdlustig.”
De moslimmannen werden op 13

juli 1995 door de Bosnische Serviërs
weggevoerd. Volgens de rechtbank
had Dutchbat moeten weten dat de
mannen gevaar liepen. Omdat
Dutchbat de volledige zeggenschap
had over de omheinde compound,
hadden de Nederlanders volgens de
rechter niet mogen meewerken aan
het wegvoeren van de mannen. Na
de val van Srebrenica werden ruim
8000 mannen vermoord.

Enquêteverzandt involksgericht
Boek politicoloog: Parlementaire onderzoeken richten zich steeds minder op oorzaken en de te trekken lessen

NicoleBesselink
REDACTIE POLITIEK

Voorkom dat de parlementaire en-
quête verwordt tot een volksgericht.
Die hartenkreet komt van politico-
loog en beleidsadviseur Lenny Vul-
perhorst, die aan de vooravond van
twee onderzoeksrapporten een boek
‘De onderste steen’ publiceert over
het machtige parlementaire middel.
Vulperhorst zag de belangrijkste

functie – lessen trekken – bij de re-
cente verhoren over ICT-problemen
en woningcorporaties ondersneeu-
wen. Dominant was niet wat er fout
ging en wat beter moet, maar welke
directeur in een Maserati reed en
waarom hij geen sorry zegt.
Vooropgesteld: emoties mogen er

van Vulperhorst zijn. Zonder maat-
schappelijke verontwaardiging en al-
gemene politieke boosheid komt er
geen onderzoek naar niet rijdende
treinen of frauderende corporaties.
Het kanaliseren van die woede is

zelfs een belangrijke functie van een
parlementaire enquête. Alleen door
met verklaringen te komen voor een
fiasco, kan iets afgesloten worden en
ontstaat er rust. Een enquête heeft zo
een haast rituele functie, met een rei-
nigende werking.
Toch maakt Vulperhorst zich zor-

gen over die emoties. Dat ze in het
land en in de politiek leven, prima,
maar die gevoelens moeten zoveel
mogelijk buiten de verhoorzaal blij-
ven. “Daar moet je op een verstandi-
ge manier onderzoeken wat is ge-
beurd, zonder ketelgekletter.”
Vulperhorst, die bouwondernemers

adviseerde tijdens het onderzoek
naar de bouwfraude en de laatste
maandenmenig verhoor volgde, ver-
baasde zich over de ruime aandacht
voor ‘het persoonlijke’.
“Steeds de vraag of mensen spijt

hadden. De vraag aan Ella Vogelaar
of ze zichzelf ook een verschrikkelijk
mens vindt, omdat Wouter Bos dat
de dag ervoor in zijn verhoor had ge-
zegd. Wat ben je dan aan het doen?
Begrijpen wat er is misgegaan?”

Natuurlijk, een enquête is er ook om
uiteindelijk verantwoordelijken aan
te wijzen. Bewindslieden stappen
soms op, beleid gaat om. Maar waar
dat voorheen na het eindrapport aan
de orde kwam, komen commissiele-
den tijdens verhoren al met morele
oordelen, zag Vulperhorst.
Zo bleef commissievoorzitter Ro-

land van Vliet corporatiedirecteuren
maar vragen of ze spijt hebben van
hun daden. Vulperhorst: “Dat is toch

niet de rol van de commissie? De
commissie is toch niet God? Zo ge-
draag je je bijna als rechter.”
De oorzaak van die focus op emo-

ties in plaats van oorzaken? “Mis-
schien houden pers en politiek el-
kaar gevangen. De pers licht het per-
soonlijke eruit omdat dat het goed
doet. En politici weten dat de pers
daarvan smult. Zo’n vraag aan Voge-
laar is idioot, maar daar haal je wel
de krant mee.”

Vulperhorst wijst ook op de Kamer-
leden die in de commissies zitten.
Backbenchers, geen retorische be-
gaafde boegbeelden die het klappen
van de zweep kennen. Wie kende
voor de verhoren Anne Mulder, Peter
Oskam of Ed Groot? “Het is op het
gênante af. Kennelijk is er sprake
van desinteresse, of zijn er teveel on-
ervaren Kamerleden.”
Niet voor niets overhandigde Vul-

perhorst het eerste exemplaar van
zijn boek gisteren aan Adri Duive-
steijn, PvdA-senator en commissielid
tijdens de enquête over de bouwfrau-
de. “Een rolmodel. Een goede retori-
cus die stevig doorvraagt, getuigen
weet te grillen en niet bang is.”
Duivesteijn is hard voor zijn colle-

ga’s. Hij zei zich tijdens de verhoren
te hebben gestoord aan de ‘morele
verontwaardiging’ die in de vragen
zat opgesloten. De vraag of iemand
iets fatsoenlijk vindt, hoort volgens
Duivesteijn niet thuis bij een enquê-
te. “Het gaat om het naar boven ha-
len van hoe iets heeft kunnen gebeu-
ren, niet om het afleggen van publie-
ke verantwoording.”

Marcel de Vries, ex-kasbeheerder bij Vestia, in juni bij de enquêtecommissie woningcorporaties. FOTO BART MAAT, ANP

Lopende onderzoeken

Momenteel lopen er drie parlemen-
taire onderzoeken. Woensdag pre-
senteert een onderzoekscommissie
haar conclusies over dure ICT-ope-
raties bij de overheid. Op 30 okto-
ber volgt het eindrapport over mis-
standen bij woningcorporaties.
Verder staat de enquête over de
‘snelle’ trein Fyra op de rol. De ver-
horen daarvoor beginnen waar-
schijnlijk begin volgend jaar.


