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Mijnheer de Minister,
Eerder deed ik U d.d. 3 september 1998, 12 april 1999, 1 september 1999 en 14 januari 2000, verslag van de
'procedurele voortgang' van het onderzoek inzake Srebrenica waartoe het kabinet het NIOD opdracht heeft
gegeven. Het lijkt mij juist U thans opnieuw van de stand van zaken op de hoogte te stellen. Dit temeer daar die
vraag wellicht gesteld zou kunnen worden in verband met het dezer dagen te verschijnen rapport van de
Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU) van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
In mijn laatste verslag zette ik uitvoerig uiteen waarom voltooiing op de eerder genoemde streefdatum niet
haalbaar was. Ik meende dat afronding van het onderzoeksrapport medio 2001 een realistisch uitgangspunt was.
Om dat te bereiken was deze zomer een omslag noodzakelijk, waarbij de volle nadruk op de bronnenstudie
(vooral archieven en interviews) moest worden verlegd naar hoofdaandacht voor het opstellen van het
onderzoeksverslag. Deze omslag heeft inmiddels volgens plan plaats gevonden. Er wordt in enkele specifieke
gevallen nog in archieven gewerkt en er worden nog eerder gelegde contacten voortgezet (in het bijzonder het
afnemen van de laatste interviews).
De aard van het schrijfwerk, dat analyse en interpretatie van het verzamelde materiaal impliceert, zal ook zeker
tot het einde af en toe nopen tot hernieuwd bezoek aan archieven of herhaald interviewen. Dat neemt niet weg
dat de hoofdzaak nu schrijven is. Dat wil ook zeggen dat de in januari van dit jaar genoemde voltooiingsdatum
medio 2001 de streefdatum blijft. Het zal ongetwijfeld moeilijk zijn deze te halen. Het NIOD zet niettemin alles
op alles om dit realiseren. Ik ben er bovendien van overtuigd, dat het - ook met inachtneming van dit tijdpad mogelijk is om gemeten aan de normen van de geschiedwetenschap een verantwoord rapport te produceren. Op
grond van de grote hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal van zeer uiteenlopende aard kan worden
ingegaan op alle relevante vragen, thema's en context met betrekking tot de relevante instituties en actoren.
Wellicht ten overvloede herhaal ik dat het rapport zal reflecteren op eerder verschenen literatuur en eerder
voltooide onderzoeksrapporten (rapport VN, rapport Van Kemenade, rapport TCBU etc.). De bevindingen en
inzichten in deze literatuur en rapporten, meestal vooral één speciaal aspect betreffend, zullen in het NIODrapport, dat juist de gebeurtenissen in alle dimensies zal behandelen, worden gebruikt als bron voor kennis en
om de eigen inzichten aan te scherpen.
Ik zend afschriften van deze brief aan Uw collegae van Buitenlandse Zaken en Defensie. Graag verzoek ik U deze
brief ter kennisneming aan de (Commissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken van de) Tweede Kamer te
zenden.
Hoogachtend,
Prof. dr. J.C.H. Blom
Directeur Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

