
van 13 Nederlanders bij de

Avonturiers of



slachting van Medack

ln de nooit gepubliceerde roman lhe Dutch Dirty Dozen (geen uitgever

het hebben) schetst de Amerikaanse auteur/vechtersbaas Thomas

W. Chittum de oorlogsavonturen van de Nederlandse vrijwilligers die

de zijde vochten van de Kroaten in hun onafhankelijkheidsstrijd

1991 en 1992. In het boek hebben ze namen als Crazy Joe'

,  Mad Max of Wild Bi l l  en zi jn jongens met een mil i taire

en een grote hang naar avontuur. Georganiseerd in de

Kroatische werkgemeenschap NKW werden ze met bus-

jes naar het front in de Krajina gereden. Een paar maanden vochten ze

tegen de Servische agressie, jaren voordat de eerste NAVO-soldaat

voet zette op Balkan-bodem. En nu wacht mogelijk vervolging van het

Joegoslavië-tribunaal die hun daden onderzoekt. Een nachtmerrie? Een

N tAu-Ne (eví/'t .
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Dertien Nederland*tu uoryrdqn rrl*Eeilijk ver"wmtrSqJ [itJur' ftrtc"{
Joegoslavië-tribunaal. Ëefien zii zo straks ln* de h{aaEse
strafgevangenis het cetlenhltlk rrret anclere oorloEsmis-
dadigers van de Balkar"l? l iocn;:\ i 'r ioitJ K,lrsl<ens

voormalige vrijwilliger verzucht tegen de Revu: "We worden gestigmati-

seerd en op één hoop gegooid met Milosevic."

De Nederlanders van de NKW moeten zich mogeluk verantwoorden

voor hun betrokkenheid bij een actie van een Kroatische eenheid die

in september 1993 de Servische enclave Medack binnentrok, in de

buurt van de kustplaats Zadar. Bij de etnische zuivering die volgde'

werden ruim tachtig Servielrs vermoord, voornamelijk burgers. Onder

de daders zaten dertien Nederlanders, althans volgens S' Strbac'

directeur van de Servische mensenrechtencommissie Veritas. Hij

heeft zeffs een lijst met hun namen. ln de Netwerk-uitzending van 29

maart jongstleden zei hij dat de bewijzen sterk genoeg zijn om de man-

nen te beschuldigen van zeer ernstige oorlogsmisdaden.

André van der A. uit Noord-Holland prijkt op de lijst op de derde plaats.

De beschuldiging luidt onder andere: 'Behoort tot een van de huurl in-

gen in het Kroatische leger die zich schuldig hebben gemaakt aan oor-

logsmisdaden tegen de Servische burgerbevolking en gewonden in de

streek Medacki Dzep (Medack-enclave).' Dat klinkt belastend, maar

aan de telefoon klinkt Van der A. niet erg ongerust. "lk heb totaal geen

angst voor vervolging. lk was er nameli jk niet bi j .  lk stond in Nederland

op de loonlijst en kan in de boeken nazien waar ik toen werkte."

Joost van D. uit Noord-Brabant staat op nummer 7 en ontkent ook alle

betrokkenheid bij de slachting. Volgens hem hebben de Nederlanders

alleen ten noorden en oosten van de Kroatische stad Gospic geope-

reerd tussen december 1991 en maart 1992. "Wij vochten in plaats-

jes als Licko Polje en Licki Osik. Nooit ten zuiden daarvan, waar de

Medack ligt." Omdat er een staakt-het-vuren werd gesloten tussen Kro-

aten en Serviërs werd de NKW ontbonden en keerden de meeste

Nederlanders terug naar huis. "Op 18 september 1992 vertrok ik uit

Kroatiê." Zijn alibi is keihard, zo beweert hij. "Tijdens de operatie in

Medack zat ik in het Huis van Bewaring in Den Bosch wegens veÍbo-

den wapenbezit."

Van één Nederlander staat wel vast dat hij heeft meegedaan aan de

etnische schoonmaak. Johan Tilder, nummer 8 op de lijst' oud-com-

mando en de liaison-officier van de NKW, zou in die bloedige septem-

berdagen van 1993 op ongewapende burgers hebben geschoten en

oorlogsmisdadigers?
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mensen hebben gemarteld. Hij zou onder andere het been van een het geven van opdrachten tot het plegen van moordpartuen in Gospic
Serviër vast hebben gehouden toen diens ogen werden uitgestoken. in 1991, medeplichtigheid bij de etnische zuivering van de Medack-
Althans: dat bekende Tilder in Servische gevangenschap in april 1994; enclave in 1993 en die bij Operatie Storm in 1995, waarbij Serviërs uit
mogelijk na ̂  raíe martelingen. de Krajina werden verdreven. Van Norac is bekend dat hij de Neder-
Volgens Raymond van der 1., nummer 2 op de lijst, was Johan Tilder er landse vrUwilligers op het laatst liever kwijt dan rijk was, omdat hij a)
inderdaad bij. Raymond woont nog steeds in Kroatië en was samen jaloers was op hun uitstekende militaire vaardigheden en b) kwaad
met Johan, na het uiteenvallen van de NedeÍlandse groep vrijwilligers, werd over hun bovengemiddelde drankconsumptie. Het blijft in het
in Kroatië gebleven. Tilder zelf kan niet meer vervolgd worden door het ongewisse of hij zijn eigen straatje wil schoonvegen ten koste van de
tribunaal. In mei 1994 is hij doodgeschoten door de Serviërs. Nederlanders. Raymond blijft in ieder geval optimistisch: "Het tribu-
Raymond ontkent zijn eigen betrokkenheid. In die bewuste septembeÊ naal kan ons niks ten laste leggen, omdat ze precies weten wanneer
maand was hij op huwelijksreis in Nederland. "lk werkte toen via het we aankwamen en weggingen."
uitzendbureau Keser, dat is te controleren. Als het tribunaal me laat Zijn overtuiging wordt niet gedeeld door Joost van D., die in de roman
arresteren, kan het achteraf een dikke rekening betalen van een paar ïhe Dutch dirty dozen de bijnaam Mongo draagt. Die zegt "goed over
meier voor elke dag dat ik vast kom te zitten.

lk lach me dood als ze me komen halen."

Beharve Johan waren er geen anoere rrreoer- Joost van D. zegt 'goed over de zeik' te zijn van het

tanders bi.i betrokken, zegt Raymond, die een OndefzOek. oEr wOnen veel SefViëfS in Nederland die het
succesvolle vervolgÍng van de resterende nooit hebben kunnen verkroppen dat wij tegen hen
twaalf Nederlanders door het Joegoslavië-tribu- hebben gevgghten. We kOmen met OnZe kOp Op tV. Of ik
naal "geen enkele kans" geeft. De andere nU Schuldig ben Of niet: We Ziin geWOOn de lUl'
Nederlanders op de l i jst zi jn Rik G., Mark M.,
Edwin H., Mart in de P. Bart V.. Johan S.. Ronald

G. en Henk J. De meesten keerden in 1992
terug naar Nederland.

De naam Marco van E. staat nummer 12 op de lijst. Volgens Raymond,

die vertegenwoordiger is van de Kroatian Forces International Volun-

teers Association (een club die de belangen van buitenlandse vetera-
nen behartigt), heeft Van E. nooit bij de NKW gediend. "Het merendeel
van de namen op de lijst zijn vergaard via de verhoren van Johan, ande-
re genoemde personen zijn met hun gezicht en identiteit op de Kroati-
sche televisie geweest. Het kan ook dat de Servische inlichtingen-
dienst via andere gevangengenomen buitenlandse vri jwi l l igers de
naam van Van E. hebben gehoord." Van E. heeft in 1993 in Bosnië
gevochten en diende in 1999 als vrijwilliger bij de Albanese guerrilla-
groep UCK. Hij woont tegenwoordig in de Albanese hoofdstad Pristina.

Maar waar komt het gerucht van de Nederlandse betrokkenheid dan
vandaan? Een Servische getuige verklaarde in de Netwerk-uitzending

dat zU twee militairen Duits heeft horen spreken en dat een tolk de vol-
gende zin moest vertalen. 'Dit is een Servisch dorp. Slacht iedereen
af, ook de katten.' Raymond: "Er waren wel buitenlanders onder de
Kroatische troepen, maar dat waren Hongaren en een Duitser. Dat ver-
klaart de verwarring."

Het Joegoslavië-tribunaal krijgt een zware dobber om de betrokkenheid
van de lhe Dutch dirty dozenhard te maken. De Nèderlandse officier

van justitie mr. A. Besier in Arnhem heeft al eerder onderzoek gedaan

naar oorlogsmisdaden begaan door Nederlanders. Het ging daarbij om

tien strijders die nu ook op de l|st van dertien voorkomen. Destijds

bleek er 'onvoldoende grondslag' te zijn voor vervolging en werd de
zaak geseponeerd. In een interview met Nieuwe Revu in 7997 zei
Besier: "lk kan geen relatie lezen tussen wat daar gebeurd is aan gru-

welijkheden en de genoemde Nederlanders, met uitzondering van Johan
Tilder." Maar voor de Nederlandse vrijwilligers ligt mogelUk nog een
addertje onder het gras, in de persoon van de kolonel en latere gene-

raal-majoor Mirko Norac, bevelhebber van 118ste brigade in Gospic
waarin de meeste Nederlanders tot maart 1992 dienden. Momenteel

zit hij gevangen in de Noord-kroatische stad Rijeka op verdenking van

de zeik" te zijn van het onderzoek. "Er wonen veel Serviërs in Neder-

land die het nooit hebben kunnen verkroppen dat wij tegen hen heb-

ben gevochten. We komen met onze kop op tv. Of ik nu schuldig ben of
niet: we zijn gewoon de lul." Volgens Netwerk-eindredacteur Robert ter

Weijden is er voldoende reden om de zaak weer onder de aandacht te

brengen. "Het nieuwe is dat het Joegoslavië-tribunaal nu een gericht

onderzoek doet naar de betrokkenheid van Nederlanders bij het

Medack-massacre. We hebben de betrokkenen in de uitzending zo

anoniem mogelUk gehouden, geen namen of gezichten laten zien. Pre

cies zoals we verdachten bij een andere rechtszaak ook behandelen."

Maar overtuigend bewijs van de betrokkenheid van de dertien -minus

Tilder- is in de uitzendÍng niet geleverd, geeft Ter Weijden toe: "We heb-

ben geen inzicht in alle dossiers van het Joegoslaviêtribunaal."

Navraag bij het Joegoslavië-tribunaal levert ook geen nieuwe informa-

tie op. De procedure is dat de daden van de Nederlanders pas in

detail worden geopenbaard op het moment dat een dagvaarding de
deur uitgaat. Maar het is onzeker of de Nederlanders ooit achter het
verdachtenhekje moeten plaatsnemen.

Zeker is wel dat de publiciteit rond hen voorlopig niet zal opdrogen. De

NCRV wil  dit  najaar een documentaire uitzenden over Johan Ti lder en

de Nederlandse vrUwilligers aan het Kroatische front met als titel Sof

daat in den vreemde.

Netwerk heeft overigens een rekening gekregen van de NKW voor het
gebruik van videobeelden waarvan de werkgroep rechthebbende is. Er

zouden beelden zi jn gebruikt uit  december 1991 in het dorp Canak,
waarb'rj werd gesuggereerd dat het hier oorlogshandelingen in de
Medack-enclave betrof, die anderhalf jaar later plaatsvonden. Hoogte
van de nota: 2O.OOO gulden. Ter Weijden: "Ook dat wordt onderzocht."
Zelfs The Dutch dirty dozeÈauïew, Thomas W Chittum, ooit zelf deel-
nemer aan de NKW-activiteiten in Kroatiè, is niet in staat een helder

licht te werpen op de mogelijke betrokkenheid van de Nederlanders bij

de slachting van Medack. Hij zegt: "Het was een zak gemengde noten.

Je had er van al les tussen." o
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NCRV censuÍeert oorlo$sdocumentaile
De documentaire over Johan Tilder, de in 1994 door Servièrs omgebrachte Nederlandse oorlogsvrij-

williger, wordt niet uitgiezonden door de NCRV. Eindredacteur van de documentaire-programma's Ger

van Dongen: "Momenteel wordt de betrokkenheid van dertien Nederlanders bij een bloedbad in voor-

malig-JoegoslavÍé onderzocht door het Joegoslavié Tribunaal. Het is dus een aktueel onderwerp en

wij zoeken juist de reflectie." Volgens documentairemaker Arnold Folkerts is dat een drogreden. "De

betrokkenheid van Nederlanders bi j  de slachting in de Medack-enclave in september 1993, waarbi j

zo'n tachtig Serviêrs zijn omgebracht, heeft men vier jaar geleden al tevergeefs proberen aan te

tonen. Al leen Johan Ti lder kon ermee in

verband worden gebracht." Volgens Fol-

kerts is de NCRV te laf om zijn documen-
ïaire Soldaat in den Vreemde uit te zen-

den. " lk wi l  duidel i jk maken hoe een

Nederlandse oorlogsvri jwi l l iger zover

komt dat-ie oorlogsmisdaden pleegt. En

dat ligt reeds sinds de politionele acties

in Indonesië, vi j f t ig jaar geleden, erg
gevoelig in Hilversum." De NCRV biedt

de maker wel 2500 gulden tegemoetko-
ming in de kosten. Een

contract was namelijk nooit getekend.

Maar Folkerts voelt zich zoals de naam

van zi jn productiemaatschappij  luidt:
'BOOZ'. (AK)
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Johan Tilder in 1992 aan het Joegoslavische Íront.
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lag de site vorige week al
meteen plat, maar Van
Gogh probeert hem nieuw
Ieven in te blazen. VPRO-
directeur Peter Schrurs is
not amused, maar gaat
geen actie ondememen.'Als we daar weer achter-
aan moeten, komt er wéér
een hoop publiciteit, en
gaat iedereen nog harder
naar die site toe rennen.
Daar hebben we geen zin
ln.' ( ) 2 - o S - Z c < : 1

l*;s*Ë{.$e*$
Sinds 1998 zijn Arnold
Folkerts en Ada van de
Weijer in gesprek met de
NCRV over een documen-
taire over Johan Tilder, een
Nederlandse soldaat in Kroati-
sche dienst, die in Klein-foego-
slavië gevangen werd genorn-en,'verhoord' en'op de vlucht'
werd neergeschoten. Met Ger
van Dongen van de NCRV wa-
ren ze het al wijwel eens over
het script. Tot Netuerkbeicht-
te dat hetfoegoslavië Tribunaal
mogelijk een onderzoek zou in-
stellen naar oorlogsmisdaden
die door Tilder en twaalf andere
Nederlanders gepleegd zouden
kunnen zijn. Sindsdien vindt
Van Dongen de documentaire'te actueel'en wil hij hem niet
meer uitzenden. Folkerts: ,Ze
weten al jaren hoe het in elkaar
zit. Deze beslissing lijkt ingege-
ven cloor angst.,Angst bii Van
Dongen zou kunnen. Hii was
ook verantwoordelijk voor de
uitzending van een omstreden
documentaire van Thom Ver-
heul, in juni vorig jaar, waarin
een vader door zijn dochter
werd beschuldigd van incest.
Dat was inderdaad niet actueel.
maar hij moest zich daarvoor
wel voor de rechter verant-
woorden. -^-
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Bqq*e$Yb ff'#w*€-ff$r
De KRO zet haar katholieke
kruistocht onverdroten voort.
ln de Studio-gids van deze
week geeft opperkatholiek en

ILLUSTRATIE PAUL KUSTERS

een ruim geweten, aldus De
Poel. 'We nemen het niet altijd
even nauw', schrijft hij. .Maar jij
toctt ook niet, Máxima?'Zijn
cadeautje heeft hij al klaar: een
lidmaatschap van de KRO.

ffiËe fu$sld#ffib#trffi
Toen de NOS bekendmaakte
dat de zeer gewaardeerde chef
lnqrt, Martijn Lindenberg, na
de Olympische Winterspelen
van2002 zou opstappen, werd
er-aan_toegevoegd dat dit eigen_
lijk niks nieuws was. ,Hii wás
dat altijd al van plan,. zei NOS-
directeur Ruurd-Bierman. Bo-
vendien had Lindenbere ook
zelf al eens aan kranten-laten
weten dat hij erover dacht te
stoppen na de Olympische Spe-
len van 2O02.MaarVni Nedcr-
lnndblilkt deze week een ge-
heel andere Lindenbers te heb-
ben gevonden. Een Linïenberg
die ze$ dat hij zich beschadigà
voelt. En zegldatde NOS ad-
vocaten op hem begon afte stu-
ren om hem snel weg te wer-
ken. Een Lindenberfdie ook
zegt: 'Vooraf had ik een termijn
van vijf jaar bepaald. Daama
zou ik uit mijzeH terugtreden.
Dat dat nu.dichterbij gekomen
ls, ls moerluk te accepteren.'
Terwijl die Lindenbere toch al-
tijd zo duidelifk was. 
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