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Mijnheer de Minister,
Eerder berichtte ik U enige malen over de voortgang van het onderzoek inzake de gebeurtenissen voor, tijdens
en na de val van Srebrenica, waartoe het kabinet, na overleg met de Tweede Kamer, in november 1996 opdracht
verleende aan het toenmalige RIOD (thans NIOD). Bij die eerdere berichtgeving aansluitend lijkt het mij juist U
van een, voor de kwaliteit van het onderzoek potentieel belangrijke, ontwikkeling op de hoogte te stellen.
In de regio van het voormalige Joegoslavië is door het onderzoeksteam zeer uitvoerig onderzoek gedaan. De
mogelijkheden daartoe waren wel per land verschillend en werden sterk beïnvloed door de actuele
omstandigheden. In het bijzonder in het huidige Joegoslavië (Servië) is de toegang tot de bronnen
(documentatie en interviews) ten tijde van de Kosovocrisis en de bombardementsvluchten zeer verslechterd. De
veranderde politieke omstandigheden sindsdien hadden oorspronkelijk nog weinig effect op de mogelijkheden
voor onderzoek daar. Het gevolg daarvan is dat op dit moment, hoewel bronnen en informatie uit en over de
Servische partijen in de conflicten op de Balkan niet ontbreken, de documentatie van Bosnische zijde duidelijk
sterker is. Tot mijn genoegen is er echter thans een aanwijzing dat er mogelijkheden zijn om deze
onevenwichtigheid in de informatieposities te corrigeren. Ik voeg de fax van professor Dimic, die hier op 22 mei
binnenkwam en een vertaling als bijlagen bij deze brief bij.
Het is op grond van alleen deze brief moeilijk te zeggen wat dit in de praktijk betekent en en wat daarvan de
consequenties zijn voor het onderzoek. Ik stel mij voor op zeer korte termijn met enkele van de onderzoekers
naar Belgrado af te reizen om mij tijdens een kort bezoek op de hoogte te stellen van de mogelijkheden voor
archiefonderzoek en interviews. Op grond daarvan verwacht ik een nader werkplan te kunnen opstellen. Ik stel U
voor dat ik na terugkomst zo spoedig mogelijk rapporteer, in het bijzonder over de consequenties die een en
ander zal hebben voor de verdere planning.
Ik zend afschriften van deze brief aan Uw collegae van Buitenlandse Zaken en Defensie alsmede aan de MinisterPresident. Graag verzoek ik U deze brief ook ter kennisneming te zenden aan de (Commissies voor Defensie en
Buitenlandse Zaken van de) Tweede Kamer.
Hoogachtend,
Prof. dr. J.C.H. Blom

