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Het proces tegen de
Bosnisch-Servische
ex-generaal Ratko Mladic
wordt morgen hervat in
de rechtszaal van het
Haagse Joegoslavië-
tribunaal. Intussen
hebben 57 getuigen een
verklaring afgelegd.
Hoe goed zijn de
herinneringen van
getuigen aan vaak
traumatische
gebeurtenissen van
jaren geleden?

Tjitske Lingsma

‘De angst maakte zich van
ons meester. We waren ra-
deloos”, vertelt de islamiti-

sche Rajif Begic over het bloedige ge-
weld waarmee Servische militairen
in mei 1992 zijn dorpje Klijevci in
het noordwesten van Bosnië-Herze-
govina overmeesterden. Begic zag
het voor zijn ogen gebeuren. Daarom
vroegen de aanklagers hem te getui-
gen tegen Ratko Mladic, de Bosnisch-
Servische ex-generaal die bij het Joe-
goslaviëtribunaal terechtstaat we-
gens oorlogsmisdrijven, misdrijven
tegen de menselijkheid en genocide.
In de rechtszaal spreekt Begic (45)

beheerst over die dramatische dagen
twintig jaar geleden. Over hoe de
mannen eerst werden gescheiden
van vrouwen en kinderen, waarna ze
naar de brug bij de rivier moesten lo-
pen. Over commandant Jadranko Pa-

lija die onderweg vier mannen dood-
schoot. Over de brug waar ze aan-
kwamen, hun kleren en schoenen
moesten uitdoen en werden afgeran-
seld. Begic weet nog alle namen. Ook
van de man die als eerste het bevel
kreeg over de reling te klimmen en
in de rivier te springen. “Ik zag vier
militairen hun automatische gewe-
ren klaarmaken”, zegt Begic. De mi-
litairen openden het vuur op de man.
“Je zag dat zijn lichaam niet meer be-
woog, en het water rond hem rood
van het bloed was.” Het moorden
ging door. Als vierde was Begic aan
de beurt. “Jadranko deed de loop van
een automatisch geweer in mijn
mond. En toen zei iemand: dood
hem niet op de brug. Maak de brug
niet smerig. Hij moet springen.”
Begic dook. Hij probeerde goed na

te denken. “Ik wilde geen gemakke-
lijke prooi zijn.” Bij de brugpijlers
trok hij zijn witte T-shirt uit en trap-

te het de rivier in. Toen ze het
T-shirt zagen, begonnen ze te schie-
ten. Terwijl ik onder water zwom,
kon ik dit zien. Ik had het geluk dat
ik de kogels kon ontwijken.” Verder-
op kwam Begic boven. Hij verborg
zich in de struiken. Tot de scheme-
ring viel en zijn lange tocht begon
om zich in veiligheid te brengen.

Niet iedereen heeft zulke pre-
cieze herinneringen aan trau-
matische gebeurtenissen.

“Het is op zich wel mogelijk”, re-
ageert Gezinus Wolters, als hij hoort
van de getuigenis van Begic. “Mis-
schien speelde zijn angst op dat mo-
ment juist wel een rol, en is hij in
een poging om voor zichzelf controle
te houden juist heel goed gaan oplet-
ten. Dan kun je je zaken tien of twin-
tig jaar na dato nog zo goed herinne-
ren. De vraag is natuurlijk of deze
man alles nog echt weet. Misschien

heeft hij ter plekke geteld hoeveel
mensen voor hem op de brug werden
doodgeschoten. Maar wellicht heeft
hij achteraf een schatting gemaakt”,
vertelt Wolters, die met emeritaat is
als universitair hoofddocent cognitie-
ve psychologie, maar nog vaak op de
Universiteit Leiden is en geregeld als
geheugenexpert in rechtszaken op-
treedt.
“Het gaat bij processen om het ver-

tellen van de waarheid”, zegt Frede-
rick Swinnen, speciaal adviseur van
hoofdaanklager Serge Brammertz
van het Joegoslaviëtribunaal. Niet
voor niets spreekt de getuige de
woorden van de eed: “Ik verklaar
plechtig dat ik de waarheid spreek,
de hele waarheid en niets dan de
waarheid.” Dat is gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan. “Het minste wat je
mag verwachten, is dat een getuige
zijn uiterste best doet de waarheid te
vertellen”, zegt Wolters.
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‘Sommigen denken
ooggetuige te zijn
geweest, terwijl het
gebeurtenissen zijn
waarover ze hebben
gelezen of die
anderen hebben
verteld’

Een feilloos
geheugen
bestaat niet


