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1
donderdag 6 juli 1995
Bosnische Serviërs openen het 
vuur op de enclave. Vijf 
observatieposten worden zwaar 
beschoten. Het VN-opperbevel 
denkt aan pesterijen.

2
zaterdag 8 juli De eerste observatieposten 
worden door Serviërs ingenomen. In de 
enclave doodt het moslimleger de 23-jarige 
soldaat Van Rensen. Dat eist dat de 
Dutchbatters op hun posten blijven.

3 maandag 10 juli De Serviërs 
rukken verder op. Het 
opperbevel besluit dat 
Dutchbat een blokkade moet 
opwerpen. Pas als deze onder 
vuur komt, geeft de NAVO 
luchtsteun.

4 dinsdag 11 juli Luchtsteun 
blijft uit en Srebrenica valt. Te 
laat vliegen twee F16's over de 
enclave en beschieten een 
tank. De aanval wordt 
gestopt. De Nederlanders 
trekken zich terug op 
Potocari, omgeven door 
duizenden vluchtelingen, 
merendeels vrouw, kind, 
bejaard of gewond.

5 woensdag 12 juli De 
Servische generaal Mladic 
dicteert de evacuatie van 
vluchtelingen naar Bosnisch 
gebied. Naar schatting enkele 
honderden mannen worden 
afgezonderd en meegenomen 
voor 'verhoor'. Van de 
legerplaats worden 239 
mannen meegenomen. 

6 donderdag 13 juli Het 
laatste konvooi met 
vluchtelingen vertrekt. 
Dutchbat moet van Den 
Haag bij het materieel 
blijven. Moslimmannen en 
Serviërs voeren een zeer 
hevige strijd in de heuvels. 
Serviërs zetten gestolen 
VN-voertuigen en als 
Dutchbatters verklede 
Serviërs in, om mannen te 
verleiden hun schuilplaatsen 
te verlaten. 

7 maandag 17 juli
Servische troepen laten 55 gevangen 
genomen Dutchbatters vrij. Vier 
dagen later verlaat Dutchbat de 
enclave met medeneming van 
voertuigen en bewapening.

De val van Srebrenica

Moslimleger
en de ‘strijdbare
mannen’

Dutchbat verlaat
observatieposten

Meeste mannen
worden nu nog
vermist.

Dutchbat wordt
verantwoordelijk
voor de enclave
Srebrenica

Vandaag presenteert het NIOD het rapport over 
Srebrenica. Alvast een verslag van dag tot dag 
over de val van de enclave, de vermissing 
van duizenden moslims en de 
onmogelijke taak van Dutchbat.
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Na de dood van Tito in 1980 valt 
de communistische republiek 
Joegoslavië uiteen. 
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In 1991 ontstaat een 
burgeroorlog. Als Serviërs in 
1993 in Bosnië etnische 
zuiveringen doorvoeren stelt 
de Navo veilige gebieden in.


