van 13 Nederlandersbij de

Avonturiersof
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slachtingvan Medack

oorlogsmisdadigers?
[itJur'ftrtc"{
Dertien Nederland*tu uoryrdqnrrl*Eeilijkver"wmtrSqJ
Joegoslavië-tribunaal.Ëefienzii zo straks ln*de h{aaEse
strafgevangenishet cetlenhltlkrrretanclereoorloEsmisK,lrsl<ens
dadigers van de Balkar"l?liocn;:\i'rioitJ

"We worden gestigmativoormaligevrijwilligerverzuchttegen de Revu:
seerd en op één hoop gegooidmet Milosevic."
De Nederlandersvan de NKW moeten zich mogeluk verantwoorden
voor hun betrokkenheidbij een actie van een Kroatischeeenheid die
in september 1993 de Servische enclave Medack binnentrok, in de
buurt van de kustplaats Zadar. Bij de etnische zuiveringdie volgde'
werden ruim tachtig Servielrsvermoord,voornamelijkburgers. Onder
de daders zaten dertien Nederlanders,althans volgens S' Strbac'
directeur van de Servische mensenrechtencommissieVeritas. Hij
van 29
heeft zeffs een lijst met hun namen. ln de Netwerk-uitzending
genoeg
manzijn
om
de
jongstleden
zei hij dat de bewijzensterk
maart
nen te beschuldigenvan zeer ernstige oorlogsmisdaden.
Andrévan der A. uit Noord-Hollandprijkt op de lijst op de derde plaats.
'Behoorttot een van de huurlinluidt onder andere:
De beschuldiging
gen in het Kroatischelegerdie zich schuldighebbengemaakt aan oorlogsmisdadentegen de Servischeburgerbevolkingen gewondenin de
streek Medacki Dzep (Medack-enclave).'Dat klinkt belastend, maar
"lk heb totaal geen
aan de telefoon klinkt Van der A. niet erg ongerust.
angstvoorvervolging.lk was er namelijkniet bij. lk stond in Nederland
op de loonlijsten kan in de boeken nazienwaar ik toen werkte."
Joost van D. uit Noord-Brabantstaat op nummer 7 en ontkent ook alle
betrokkenheidbij de slachting.Volgenshem hebben de Nederlanders
alleen ten noorden en oosten van de Kroatischestad Gospic geope"Wij vochten in plaatsreerd tussen december 1991 en maart 1992.
ln de nooit gepubliceerderoman lhe Dutch Dirty Dozen(geen uitgever jes als Licko Poljeen Licki Osik. Nooit ten zuidendaarvan,waar de
werd geslotentussen KroThomas Medack ligt." Omdat er een staakt-het-vuren
auteur/vechtersbaas
het hebben)schetstde Amerikaanse
W. Chittum de oorlogsavonturenvan de Nederlandsevrijwilligersdie aten en Serviërs werd de NKW ontbonden en keerden de meeste
"Op 18 september1992 vertrok ik uit
terug naar huis.
de zijde vochten van de Kroaten in hun onafhankelijkheidsstrijd Nederlanders
"Tijdens de operatie in
1991 en 1992. In het boek hebben ze namen als CrazyJoe' Kroatiê." Zijn alibi is keihard, zo beweert hij.
veÍbo, Mad Max of Wild Bill en zijnjongens met een militaire Medack zat ik in het Huis van Bewaringin Den Bosch wegens
den wapenbezit."
en een grote hang naar avontuur.Georganiseerdin de
KroatischewerkgemeenschapNKW werden ze met busjes naar het front in de Krajinagereden.Een paar maandenvochtenze Van één Nederlanderstaat wel vast dat hij heeft meegedaanaan de
tegen de Servische agressie,jaren voordat de eerste NAVO-soldaat etnische schoonmaak.Johan Tilder,nummer 8 op de lijst' oud-commando en de liaison-officiervan de NKW,zou in die bloedigeseptemvoet zette op Balkan-bodem.En nu wacht mogelijkvervolgingvan het
die hun daden onderzoekt.Een nachtmerrie?Een berdagenvan 1993 op ongewapendeburgers hebben geschoten en
Joegoslavië-tribunaal
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mensen hebben gemarteld. Hij zou onder andere het been van een
Serviër vast hebben gehoudentoen diens ogen werden uitgestoken.
Althans:dat bekendeTilder in Servischegevangenschapin april 1994;
mogelijkna ^ raíe martelingen.
VolgensRaymondvan der 1., nummer 2 op de lijst, was JohanTilderer
inderdaadbij. Raymondwoont nog steeds in Kroatië en was samen
met Johan,na het uiteenvallenvan de NedeÍlandsegroep vrijwilligers,
in Kroatiëgebleven.Tilderzelf kan niet meer vervolgdwordendoor het
tribunaal. In mei 1994 is hij doodgeschotendoor de Serviërs.
Raymondontkent zijn eigen betrokkenheid.In die bewusteseptembeÊ
maand was hij op huwelijksreisin Nederland."lk werkte toen via het
uitzendbureauKeser,dat is te controleren.Als het tribunaal me laat
arresteren,kan het achteraf een dikke rekeningbetalen van een paar
meier voor elke dag dat ik vast kom te zitten.
lk lach me dood als ze me komen halen."

het geven van opdrachtentot het plegenvan moordpartuenin Gospic
in 1991, medeplichtigheidbij de etnische zuiveringvan de Medackenclavein 1993 en die bij OperatieStorm in 1995, waarbijServiërsuit
de Krajina werden verdreven.Van Norac is bekend dat hij de Nederlandse vrUwilligersop het laatst liever kwijt dan rijk was, omdat hij a)
jaloers was op hun uitstekende militaire vaardighedenen b) kwaad
werd over hun bovengemiddeldedrankconsumptie.Het blijft in het
ongewisseof hij zijn eigen straatje wil schoonvegenten koste van de
Nederlanders.Raymondblijft in ieder geval optimistisch: "Het tribunaal kan ons niks ten laste leggen,omdat ze precies weten wanneer
we aankwamenen weggingen."
Zijn overtuigingwordt niet gedeeld door Joost van D., die in de roman
ïhe Dutch dirty dozen de bijnaam Mongo draagt. Die zegt "goed over

Joost van D. zegt 'goed over de zeik' te zijn van het
Beharve
Johanwarener geenanoere
rrreoeroEr wOnen veel
SefViëfS in Nederland die het
tanders
bi.ibetrokken,
zegtRaymond,
dieeen OndefzOek.
succesvolle
vervolgÍng
van de resterendenooit hebben kunnen verkroppen dat wij tegen hen
twaalf
Nederlanders
doorhetJoegoslavië-tribuhebben gevgghten. We kOmen met OnZe kOp Op tV. Of ik
naal"geenenkelekans"geeft.De anderenU Schuldig
ben Of niet: We Ziin geWOOn de lUl'

Nederlandersop de lijst zijn Rik G., Mark M.,
EdwinH., Martinde P. Bart V..JohanS.. Ronald
G. en Henk J. De meesten keerdenin 1992
terug naar Nederland.
De naam Marcovan E. staat nummer 12 op de lijst. VolgensRaymond,
die vertegenwoordigeris van de Kroatian Forces InternationalVolunteers Association(een club die de belangenvan buitenlandseveteranen behartigt),heeft Van E. nooit bij de NKWgediend. "Het merendeel
van de namen op de lijst zijn vergaardvia de verhorenvan Johan,andere genoemdepersonenzijn met hun gezichten identiteit op de Kroati-

de zeik" te zijn van het onderzoek."Er wonen veel Serviërs in Nederland die het nooit hebben kunnen verkroppendat wij tegen hen hebben gevochten.We komen met onze kop op tv. Of ik nu schuldigben of
niet: we zijn gewoonde lul." VolgensNetwerk-eindredacteur
Robertter

Weijdenis er voldoendereden om de zaak weer onder de aandachtte
brengen. "Het nieuwe is dat het Joegoslavië-tribunaal
nu een gericht
sche televisie geweest. Het kan ook dat de Servische inlichtingen- onderzoek doet naar de betrokkenheid van Nederlanders bij het
dienst via andere gevangengenomenbuitenlandsevrijwilligersde
Medack-massacre.We hebben de betrokkenen in de uitzending zo
naam van Van E. hebben gehoord." Van E. heeft in 1993 in Bosnië anoniem mogelUkgehouden,geen namen of gezichtenlaten zien. Pre
gevochtenen diende in 1999 als vrijwilligerbij de Albaneseguerrilla- cies zoals we verdachtenbij een andere rechtszaakook behandelen."
groep UCK.Hij woont tegenwoordigin de AlbanesehoofdstadPristina. Maar overtuigendbewijs van de betrokkenheidvan de dertien -minus
Tilder-is in de uitzendÍngniet geleverd,geeft TerWeijdentoe: "We hebMaar waar komt het gerucht van de Nederlandsebetrokkenheiddan ben geen inzicht in alle dossiers van het Joegoslaviêtribunaal."
vandaan? Een Servischegetuige verklaardein de Netwerk-uitzending Navraagbij het Joegoslavië-tribunaal
levert ook geen nieuwe informadat zUtwee militairenDuits heeft horen sprekenen dat een tolk de vol- tie op. De procedure is dat de daden van de Nederlanderspas in
gende zin moest vertalen. 'Dit is een Servisch dorp. Slacht iedereen detail worden geopenbaardop het moment dat een dagvaardingde
af, ook de katten.' Raymond:"Er waren wel buitenlandersonder de
deur uitgaat. Maar het is onzekerof de Nederlandersooit achter het
Kroatischetroepen,maar dat waren Hongarenen een Duitser.Dat ver- verdachtenhekjemoeten plaatsnemen.
klaart de verwarring."
Zeker is wel dat de publiciteitrond hen voorlopigniet zal opdrogen.De
Het Joegoslavië-tribunaal
krijgt een zwaredobber om de betrokkenheid NCRVwil dit najaareen documentaireuitzendenover JohanTilderen
van de lhe Dutch dirty dozenhard te maken. De Nèderlandseofficier de NederlandsevrUwilligersaan het Kroatischefront met als titel Sof
van justitie mr. A. Besier in Arnhem heeft al eerder onderzoekgedaan daat in den vreemde.
naar oorlogsmisdadenbegaandoor Nederlanders.Het ging daarbijom
Netwerkheeft overigenseen rekeninggekregenvan de NKW voor het
gebruik
tien strijders die nu ook op de l|st van dertien voorkomen.Destijds
van videobeeldenwaarvande werkgroeprechthebbendeis. Er
'onvoldoendegrondslag'
bleek er
te zijn voor vervolgingen werd de
zoudenbeeldenzijn gebruiktuit december1991 in het dorp Canak,
zaak geseponeerd. In een interview met Nieuwe Revu in 7997 zei waarb'rjwerd gesuggereerddat het hier oorlogshandelingenin de
Besier: "lk kan geen relatie lezentussen wat daar gebeurdis aan gru- Medack-enclavebetrof, die anderhalfjaar later plaatsvonden.Hoogte
gulden.Ter Weijden:"Ook dat wordt onderzocht."
welijkhedenen de genoemdeNederlanders,met uitzonderingvan Johan van de nota: 2O.OOO
Tilder."Maar voor de Nederlandsevrijwilligersligt mogelUknog een Zelfs The Dutch dirty dozeÈauïew,Thomas W Chittum,ooit zelf deeladdertje onder het gras, in de persoonvan de kolonel en latere gene- nemer aan de NKW-activiteitenin Kroatiè, is niet in staat een helder
raal-majoorMirko Norac, bevelhebbervan 118ste brigade in Gospic licht te werpenop de mogelijkebetrokkenheidvan de Nederlandersbij
waarin de meeste Nederlanderstot maart 1992 dienden. Momenteel de slachtingvan Medack. Hij zegt: "Het was een zak gemengdenoten.
zit hij gevangenin de Noord-kroatischestad Rijekaop verdenkingvan Je had er van alles tussen."o

Nieuwo

Rew

16 / 16

rrr
I

!.,

IJ

engeltje'
Qnschuldig

* t r i :

F,.
Í,

'

, _-

t

I

-

IIili

T E L E V I SI E

NCRVcensuÍeert oorlo$sdocumentaile
oorlogsvrijNederlandse
overJohanTilder,de in 1994 door Servièrsomgebrachte
De documentaire
Ger
van de documentaire-programma's
doorde NCRV.Eindredacteur
williger,wordtniet uitgiezonden
"Momenteelwordtde betrokkenheid
in
voorbloedbad
bij
een
Nederlanders
van
dertien
van Dongen:
Tribunaal.Het is dus een aktueelonderwerpen
onderzochtdoor het Joegoslavié
malig-JoegoslavÍé
"De
ArnoldFolkertsis dat een drogreden.
wij zoekenjuist de reflectie."Volgensdocumentairemaker
waarbij
1993,
in september
bij de slachtingin de Medack-enclave
van Nederlanders
betrokkenheid
zo'n tachtig Serviêrszijn omgebracht,heeft men vier jaar geledenal tevergeefsproberenaan te
tonen.AlleenJohanTilderkon ermeein
verbandwordengebracht."VolgensFolkertsis de NCRVte laf om zijndocumenïaire Soldaat in den Vreemdeuit te zenden. "lk wil duidelijkmaken hoe een
zover
Nederlandseoorlogsvrijwilliger
pleegt.En
komt dat-ieoorlogsmisdaden
dat ligt reedssinds de politioneleacties
in Indonesië,vijftig jaar geleden,erg
gevoeligin Hilversum."De NCRVbiedt
de makerwel 2500 guldentegemoetkoEen
kosten.
in
de
ming
contract was namelijk nooit getekend.
Maar Folkertsvoelt zich zoals de naam
luidt:
van zijn productiemaatschappij
Johan Tilder in 1992 aan het Joegoslavische Íront.
'BOOZ'.(AK)
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lag de sitevorigeweek al
meteenplat, maarVan
Gogh probeerthem nieuw
Ievenin te blazen.VPROdirecteurPeterSchrursis
not amused,maar gaat
geenactieondememen.
'Als we daar
weer achteraan moeten,komt er wéér
eenhoop publiciteit,en
gaatiedereennog harder
naar die sitetoe rennen.
Daar hebbenwe geenzin
ln.'
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Sinds1998zijn Arnold
Folkerts en Ada van de
Weijer in gesprekmet de
NCRV over eendocumentaire overJohanTilder, een
Nederlandsesoldaatin Kroatischedienst,die in Klein-foegoslaviëgevangenwerd genorn-en,
'verhoord'
en'op de vlucht'
werd neergeschoten.
Met Ger
van Dongenvan de NCRV waren ze het al wijwel eensover
het script.Tot Netuerkbeichtte dat hetfoegoslaviëTribunaal
mogelijkeenonderzoekzou instellennaaroorlogsmisdaden
die door Tilder en twaalf andere
Nederlanders
gepleegd
zouden
kunnenzijn. Sindsdienvindt
Van Dongende documentaire
'te actueel'en
wil hij hemniet
meeruitzenden.Folkerts:,Ze
weten al jaren hoe het in elkaar
zit. Dezebeslissinglijkt ingegeven cloorangst.,Angst
bii Van
Dongenzou kunnen.Hii was
ook verantwoordelijkvoor de
uitzendingvan eenomstreden
documentairevan Thom Verheul, in juni vorig jaar,waarin
eenvader door zijn dochter
werd beschuldigdvan incest.
Dat was inderdaadniet actueel.
maar hij moestzich daarvoor
wel voor de rechterverantwoorden.
-^-

&"

vl()

Bqq*e$Yb
ff'#w*€-ff$r

De KRO zet haar katholieke
kruistocht onverdrotenvoort.
ln de Studio-gids van deze
week geeftopperkatholieken
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ILLUSTRATIE
PAUL KUSTERS

eenruim geweten,aldusDe
Poel.'We nemenhet niet altijd
evennauw', schrijft hij. .Maarjij
tocttook niet,Máxima?'Zijn
cadeautjeheefthij al klaar: een
lidmaatschapvan de KRO.

ffiËefu$sld#ffib#trffi
Toen de NOS bekendmaakte
dat de zeergewaardeerde
chef
lnqrt, Martijn Lindenberg,na
de OlympischeWinterspelen
van2002 zou opstappen,werd
er-aan_toegevoegd
dat dit eigen_
lijk niks nieuwswas.,Hii wás
dat altijd al van plan,.zei NOSdirecteurRuurd-Bierman.Bovendienhad Lindenbereook
zelf al eensaankranten-laten
weten dat hij erover dacht te
stoppenna de OlympischeSpelen van 2O02.MaarVni Nedcrlnndblilkt dezeweek eengeheelandereLindenberste hebben gevonden.Een Linïenberg
die ze$ dat hij zich beschadigà
voelt. En zegldatde NOS advocatenop hem begonafte sturen om hem snelweg te werken. Een Lindenberfdie ook
zegt:'Vooraf had ik eentermijn
van vijf jaar bepaald.Daama
zou ik uit mijzeHterugtreden.
Dat dat nu.dichterbijgekomen
ls,ls moerlukte accepteren.'
Terwijl die Lindenbere
- toch altijd zo duidelifkwas.

