
Utrecht, 27 februari 2016 

 

Betreft:  uitnodiging scholierenconferentie ‘De lessen van Srebrenica’, 

  Culemborg, 23 en 24 juni 2016 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2016 zal op Lek en Linge in Culemborg voor de tweede keer een 

scholierenconferentie plaatsvinden over ‘De lessen van Srebrenica’. De scholierenconferentie wordt 

georganiseerd door een samenwerking van Lek en Linge, het Pantarijn uit Wageningen en Pax voor 

Vrede. We willen u en uw leerlingen van harte uitnodigen hieraan deel te nemen.  

In de bijlage vindt u een verdere uitleg rond een aantal praktische en inhoudelijke vragen. De 

scholierenconferentie is een unieke ervaring die wegens groot succes voor een tweede keer wordt 

georganiseerd. Heeft u leerlingen die graag denken en spreken over maatschappelijke vraagstukken? 

Verder de diepte in willen met hun profielwerkstuk? Verder affiniteit hebben met dit onderwerp? 

Leerlingen die journalist, diplomaat, politicus, historicus, militair willen worden? Dan mogen zij deze 

conferentie niet missen. 

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via e-mail of telefoon. 

 

Met vriendelijke groet mede namens het Pantarijn en Pax voor Vrede, 

 

Erik Ex 

Docent geschiedenis O.R.S. Lek en Linge, Culemborg 

Telefoon: +31642398800 

E-mail: eex@lekenlinge.nl 

 

  



Vragen rond De lessen van Srebrenica 

Wat is een scholierenconferentie? 

Een scholierenconferentie is een tweedaagse bijeenkomst voor en door leerlingen. In dit geval rond 

het onderwerp Srebrenica. Op donderdagochtend 23 juni luisteren zij naar belangrijke sprekers rond 

het onderwerp. In de middag zijn ze bezig met workshops rond de vraag welke lessen Nederland en 

de wereld kan trekken uit een zwarte bladzijde in de recente Europese geschiedenis. ’s Avonds is er 

een luchtiger programma met een maaltijd. Er wordt geslapen in verschillende gastgezinnen in 

Culemborg en omgeving. 

Op de tweede dag, vrijdag 24 juni, zijn er weer sprekers in de ochtend. Zij zijn gespecialiseerd in 

verschillende maatschappelijke vraagstukken. Ze spreken over vluchtelingen, interventie in 

oorlogsgebieden, sektarisch en etnisch geweld en nationalisme in het heden. Syrië, Turkije, Oekraïne 

en Zuid-Sudan kunnen bijvoorbeeld aan bod komen. Welke lessen kunnen we trekken uit het drama 

in Bosnië, alweer 21 jaar geleden?   

Welke sprekers zijn er te verwachten op de conferentie? 

Reeds bevestigd zijn Christ Klep (militair historicus), Bert Bakker (voormalig lid van de Tweede Kamer 

en voorzitter van de Parlementaire Enquetecommissie Srebrenica) en Alma Mustafic (nabestaande 

Srebrenica, zij spande met succes een zaak aan tegen de Nederlandse staat). Er zullen ook met 

zekerheid één of tweeDutchbatters meedoen. We zullen tijdens de conferentie ook een live 

verbinding proberen te leggen met jongeren in Srebrenica.  

Waarom het thema ‘De lessen van Srebrenica’? 

In Srebrenica vond 21 jaar geleden de (hopelijk) laatste genocide in Europa plaats. VN-militairen 

(blauwhelmen) dienden de veilige enclave Srebrenica te beschermen in de Bosnische oorlog. De 

belangrijkste strijdende partijen waren het Bosnisch-Servische leger en de strijdkrachten van de 

Bosnische moslims. Srebrenica viel, op 11 juli 1995, toen het Bosnisch-Servische leger de enclave 

onder de voet liep en de Nederlandse blauwhelmen niet in staat bleken om dit te verhinderen, onder 

andere omdat luchtsteun uitbleef. Wat volgde was chaos en moord op meer dan 8000 (voornamelijk) 

moslimmannen in Gubervallei rond Srebrenica. 

Het verhaal van de val van Srebrenica mag niet worden vergeten. Bosnië is getekend door de 

genocide van Srebrenica, het is de grootste oorlogsmisdaad in de Bosnische oorlog (1992-1995). Het 

is ook één van de zwartste bladzijden in de Nederlandse (recente) geschiedenis. Daarnaast is de 

nasleep van ‘Srebrenica’ enorm geweest. Alle vredesmissies na 1995 zijn georganiseerd met het 

drama van Srebrenica in het achterhoofd. Vele duizenden vrouwen en kinderen die uit Bosnië waren 

gevlucht kregen asiel in Nederland. Nooit weer zou het op een dergelijke manier mis mogen gaan. 

Nederlandse militairen mochten nooit meer zo afhankelijk zijn van buitenlandse luchtsteun.  

De etnische verschillen, Europese belangen en humanitaire kwesties die in Bosnië speelden, zijn er 

vandaag de dag nog steeds aan de orde. Wanneer is het gerechtvaardigd in te grijpen in een 

buitenlands conflict? Wat kunnen we doen na een gewelddadig conflict? Hoe ver reikt dan de arm 

van Europa? Hoe kun je democratie bevorderen in een land dat verscheurd wordt door conflicten 

tussen groepen die eigenlijk niet met elkaar willen samenleven? En dan is er de vraag die ons nu 

mogelijk nog het meest bezighoudt, in Nederland en in Europa: wat moeten we doen als grote 

groepen oorlogsvluchtelingen naar Europa komen, op zoek naar veiligheid en een menswaardig 

bestaan? 



Wat kost deze scholierenconferentie? 

De kosten zullen per leerling tussen de 30 euro bedragen. Dit is inclusief koffie en thee, lunch op 

twee dagen, een avondmaaltijd en slapen bij een gastgezin. Kortom een geheel verzorgde 

conferentie. 

 

Wat kunnen (ik en) mijn leerlingen leren van deze conferentie? 

Leerlingen die meedoen aan deze conferentie zullen allereerst veel leren over het drama in 

Srebrenica van 1995. Ze leren van specialisten en ooggetuigen. Het is echter aan te raden voor 

leerlingen om zelf al enige voorkennis te hebben. Daarnaast zijn de middagen activerend. Leerlingen 

zullen discussiëren met elkaar, zelf onderzoek doen en samen met andere leerlingen tot nieuwe 

inzichten komen. Leerlingen leveren input voor een slotverklaring. Per deelnemende school zal één 

leerling ook zitting nemen in het kleine schrijfteam dat de slotverklaring zal opstellen op basis van de 

plenaire discussies en het werk in de kleien groepen. De ervaring leert dat deze conferentie kan 

dienen als het ideale startpunt voor een (profiel)werkstuk of zelfs een werkweek naar Srebrenica. De 

organiserende scholen en PAX kunnen hier ook bij helpen en in adviseren.  

 

Waar slapen de leerlingen en meereizende leraren? 

Leerlingen slapen bij gastgezinnen in en rond Culemborg. Mogelijk moeten zij zelf slaapspullen 

meenemen. Dit wordt dan gecommuniceerd. Leraren kunnen thuis slapen of krijgen een plaats om te 

slapen bij de organiserende docenten.  

 

Voor wie is de scholierenconferentie bedoeld? 

De conferentie is bedoeld voor alle gemotiveerde en geïnteresseerde scholieren in de bovenbouw. 

Dat geldt dus voor vmbo t/m vwo. 

 

Mag ik (als docent) ook mee? 

Graag. Alle docenten zijn ook van harte uitgenodigd. Enkele leerlingen alleen sturen is echter ook 

mogelijk. 

 

Hoe meld ik mij en mijn leerling(en) aan? 

U kunt een e-mail sturen naar EEx@lekenlinge.nl. 

 

Ik heb twijfels… 

Stel uw vragen via EEx@lekenlinge.nl of bel naar +31642398800. Geheel vrijblijvend uiteraard. 

 




