
BESCHOUWING 

Donkere wolken boven 
de Republika Srpska 

door Bob de Ruiter 

T hans lijken de bevelhebbers erop 
uit hun eigen pseudo-staatje weer 
om zeep te brengen. Wat bezielt 

de Bosnische Serviërs? En zijn er nog 
andere, hopelijk meer betrouwbare politici 
dan Karadzic en Plavsic? Bob de Ruiter 
bracht dit vOOIjaar een bezoek aan Srpska 
en sprak daar onder meer met oppositie
leider Mladen Ivanic. Hier volgt het ver
slag van zijn bevindingen. 

De Bosnisch-Servische leiders 
hebben in naam van 

Moslims doelbewust in de kaart en in feite 
doen ze er alles aan om de republiek te 
gronde richten. 

'de Servische natie' oorlog 
gevoerd met Moslims, Kroaten 

en, in een latere fase, met 

Kenmerken van de Republika 
Srpska (RS) 

Het is zaterdag 1 maart en in het dorpje 
Lopare, dat een paar duizend inwoners 
telt, wordt de eerste lentedag van het jaar 
begroet. Veel mensen zitten buiten voor 
hun huis wat te eten en te drinken. Ik ben 
hier samen met Dragan Janic. Hij is jour
nalist van het onafhankelijke persagent
schap BETA in Belgrado, een buitenge
woon hectisch bedrijf. Deze dag brengt hij 
echter in alle rust door bij zijn familie. We 

de Navo en de VN. Zij jaagden 
3 jaar lang bijna de hele 
wereld tegen zich in het 
harnas en tekenden pas 

Om de beweringen van Ivanic goed te 
kunnen begrijpen, is het nodig om enkele 
eigenaardigheden van de Republika 
Srpska (RS) in het achterhoofd te houden. 
De RS heeft om te beginnen een hoogst on
duidelijke politieke status en haar geogra
fische ligging is uiterst ongelukkig (vanuit 
het perspectief van de Bosnische Ser
viërs). In het akkoord van Dayton heeft 
de RS de status van 'entiteit' gekregen en 
als zodanig is het één van de samenstel
lende delen van de staat Bosnië. De ande-

de vrede nadat ze een zekere 
internationale erkenning voor 
hun Republika Srpska in de 

wacht hadden gesleept. 

. ------------------------------. 

kijken uit over de vallei en drinken een 
glaasje van de slizovic die zijn oom gebrouwen heeft. In een ogen
blik van onnadenkendheid zeg ik: "It must be great to live here." 
Dragan lacht als een boer die kiespijn heeft en antwoordt met een 
groot gevoel voor understatement: "There are some problems too." 
We bevinden ons in de Republika Srpska, de Servische Republiek 
van Bosnië, en zo idyllisch als het leven hier lijkt op een zonnige 
dag, zo onzeker is de toekomst van de mensen die hier wonen. En 
zo problematisch en verwarrend zijn de politieke verhoudingen in 
deze pseudo-staat. 

Hoe gecompliceerd die zijn, was mij de vorige dag duidelijk gewor
den toen ik samen met Janic een bezoek bracht aan Mladen 
lvanic. lvanic is econoom en als hoogleraar en rector verbonden 
aan de universiteit van Banja Luka. Daarnaast is hij ook politiek 
actief en de informele leider van een aantal oppositionele partijen. 
lvanic deed voor ons een boekje open over de manier waarop in 
zijn land politiek bedreven wordt. Zijn betoog komt er kort samen
gevat op neer dat de nationalistische leiders in Pale precies het 
omgekeerde doen van wat ze zeggen. Ze zeggen dat ze alles doen 
om de Repub4ka Srpska op te bouwen, maar intussen spelen ze de 
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re entiteit is de Federatie van Moslims en 
Kroaten. Het is de bedoeling dat de twee 

entiteiten steeds meer gaan samenwerken, en op den duur met 
elkaar integreren, maar vandaag de dag staan zij nog recht tegen
over elkaar. De grens, de zogeheten 'Inter Entity Boundary Line', 
heeft het karakter van een frontlijn en die heeft bovendien een 
grillig verloop. De RS heeft geografisch gezien de vorm van een 
trechter en het had niet veel gescheeld of de servische entiteit had 
uit twee losse delen bestaan: het oostelijk deel rond Pale en het 
meer westelijk gelegen deel rond Banja Luka. 

Pale, niet meer dan een skidorp, is het machtscentrum van de RS. 
Hier houden de regerende, radicaal-nationalistische leiders, waar
onder Krasjnik en Karadzic, zich op - of liever gezegd - schuil. In 
Banja Luka, de enige èchte stad in de RS, zijn de grote bedrijven 
gevestigd, evenals de universiteit. Ook de oppositie is daar sterk 
vertegenwoordigd. Die oppositie bestaat overigens uit een bont 
gezelschap van zeer uiteenlopende politieke partijen en partijtjes. 
Liberale, sociaal-democratische partijen maken er deel uit van uit, 
maar bijvoorbeeld ook de socialisten (ex-communisten) en de JUL
partij (Joegoslavisch Verenigd Links). Alleen de sociaal-liberalen 
en de JUL afficheren zichzelf nadrukkelijk als anti-nationalis
tisch, de overige partijen zijn van (gematigd) nationalistische snit. 

Mladen Ivanic is zelf van geen enkele partij lid, maar dat kwalifi
ceert hem juist tot de ideale oppositieleider. Daartoe aangespoord 
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door de oppositiepartijen, kandideerde 
Ivanic zich vorig jaar voor het president
schap van de Republika Srpska. Hij werd 
in de verkiezingen echter verslagen door 
Biljana Plavsic, de kandidate die (toen nog) 
gesteund werd door de regerende, radicaal
nationalistische SDS, de Servische Demo
cratische Partij . 

Het oostelijk deel rond Pale en het weste
lijk deel rond Banja Luka zijn nu nog ver
bonden door de corridor bij de plaats Brcko, 
maar de Moslims hebben een claim gelegd 
op deze stad die nu nog onder controle staat 
van de Bosnische Serviërs. De Moslims wij
zen er op dat voor de oorlog de overgrote 
meerderheid van de bevolking in Brcko be
stond uit Moslims (dat is ook zo). De Ser
viërs stellen daar tegenover dat Brcko en 
de corridor van levensbelang zijn voor de 
RS. Volgend jaar zal de internationale arbi-
trage commissie, die onder leiding staat 

o 50 k'Jl 

© Trouw 

van de Amerikaan Bob Farrand, een uitspraak doen over de kwes
tie-Brcko. 

De kwestie-Breko 

Er zijn verschillende draaiboeken die tot een hervatting van de 
oorlog leiden, maar ze beginnen allemaal bij de kwestie-Brcko. 
Een al min of meer vertrouwd scenario gaat als volgt: de arbitra
gecommissie beslist dat Brcko aan de Moslims wordt gegeven, 
maar de Bosnische Serviërs leggen zich daar niet bij neer. Een ver
trouwd scenario, aangezien de Bosnisch-Servische leiders al diver
se malen met hel en verdoemenis hebben gedreigd als de uit
spraak van de arbitragecommissie niet gunstig voor hen uitvalt en 
Brcko aan de Moslims zal worden gegeven. 

"Als de arbitragecommissie besluit de stad en de corridor aan de 
Moslims toe te wijzen, dan kunnen we dat niet accepteren. Dan 
wordt het oorlog.", zegt ook Ivanic. "De toekomst van Brcko is van 
beslissende betekenis voor de toekomst van de RS. Want als Brcko 
aan de Moslims wordt toegewezen, valt de RS in twee stukken uit
een en die aparte delen zijn niet levensvatbaar. Uiteindelijk raken 
we dan dus onze entiteit kwijt. Dat is ook precies de reden dat de 
Moslims zo gretig zijn om Brcko terug te krijgen." Dragan Janic: 
"Het Bosnisch-Servische leger is erg verzwakt en totaal gedemo
raliseerd. Maar de Moslim-strijdkrachten worden steeds sterker. 
De Amerikanen helpen daarbij met het "equip and train"- pro
gramma. Op de tegenwerping dat de Moslims met een militair of
fensief hun goodwill bij het Westen zouden verspelen, reageren 
Ivanic en Janic schouderophalend. Janic: "Ze zullen er wel mee 
wegkomen." Ivanic: "De Moslims kunnen de Amerikanen er op 
wijzen dat de Serviërs niet mee wilden werken aan de uitvoering 
van Dayton en dat zij de terugkeer van Moslims naar hun vroege
re woonoorden bleven blokkeren. Zij kunnen zeggen: 'U wilt toch 
ook dat de Moslim-vluchtelingen terug kunnen keren naar huis. 
Als wij Brcko weer in handen hebben, kunnen de vluchtelingen 
eindelijk weer terug naar waar ze vandaan kwamen.' Op die ma
nier kunnen de Moslims handig gebruik maken van de halsstarri
ge houding van onze leiders in Pale." 
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Bosnië-Hercegovina 
_ Servisch deel 

_ Moslim-Kroatisch deel 

Niemand vraagt de leiders in Pale om zich onbuigzaam 
op te stellen. Iedereen vraagt juist om hun medewerking. 
Als de Serviërs nu eens zouden beginnen om hun koers 
te verleggen .. . 

Ivanic: "Ik zou daar voor zijn. Maar de machthebbers in Pale voe
len daar dus niet voor. En dus moeten er eerst nieuwe mensen 
naar voren treden, die wel bereid zijn om concessies te doen. Juist 
door concessies te doen, kunnen we de belangen van de RS beter 
behartigen. We zouden vluchtelingen de gelegenheid moeten bie
den om terug te keren naar hun huizen. De Moslims mogen wat 
mij betreft ook teruggaan naar Brcko, als de corridor, de verbin
dingsweg tussen het oostelijke en het westelijke deel, maar onder 
controle blijft van de RS. Dat zou ik een redelijke oplossing vinden. 
Maar ik denk dat de 'leiders' in Pale een andere oplossing in 
gedachten hebben." 

Dragan Janic: "Het punt is: we zijn nu in Banja Luka, Pale ligt 
aan de andere kant van de corridor. De autoriteiten daar, in Pale, 
maken zich niet zo veel zorgen om de situatie hier, in Banja Luka. 
Persoonlijk zijn ze zelfs beter af als de corridor bij Brcko, en het 
gebied daarachter, geen deel meer uitmaken van de Republika 
Srpska. Dan houden ze het oostelijk deel voor zichzelf en daar 
kunnen ze dan ongehinderd hun gang gaan. Daar hebben ze van 
de oppositie niets te duchten want in dat gebied is namelijk geen 
oppositie. Maar het westelijk deel, rond Banja Luka, is niet zo 
makkelijk te controleren. Hier is de oppositie wel een factor. Zou 
de corridor onder Servische controle blijven, dan zou op den duur 
Banja Luka de nieuwe hoofdstad worden. Pale is geen stad, dat is 
een dorp." 

Ivanic: "De autoriteiten in Pale praten altijd in lyrische of drama
tische termen over de Republika Srpska en dat we daar alles voor 
over moeten hebben. Maar wat hebben zij er zelf voor over? Ze lij
ken zich te concentreren op het oostelijke deel en dan kunnen ze 
het westelijke deel gewoon laten schieten. Er zijn toezeggingen 
van de Moslims dat als ze geen problemen maken rond Brsco, ze 
voorlopig rustig kunnen blijven zitten in het oostelijk deel. In dat 
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gebied kunnen ze het nog wel zo'n tien à vijftien jaar volhouden. 
En misschien krijgen ze in dat geval de mogelijkheid om dat deel 
nauwer bij Servië te betrekken." 

Dragan:"Zo blijft er op den duur dus niet veel van de RS over. Het 
oostelijk deel is als zelfstandige eenheid niet levensvatbaar. De 
andere helft, rond Banja Luka, raakt klem tussen de Moslims en 
Kroatië en zal tenslotte het onderspit delven. Dat is geen prettig 
perspectief voor de RS. Maar is het ook onprettig voor de autori
teiten in Pale? Voor hun persoonlijke toekomst? Nee." 

Ivanic: "Zo vallen de belangen van hen in Pale en die van de Mos
lims voor een deel dus samen. Daarom werken de Moslims ook lie
ver samen met de leiders in Pale dan met de meer gematigde · 
krachten. De gematigden zullen - als het er echt op aankomt - een 
grotere assertiviteit aan de dag leggen en feller opkomen voor de 
RS en de Servische belangen dan de extremistische 'nationalisten' 
in Pale. Met die lui in Pale kunnen ze misschien wel een 'deal' slui
ten, mogelijk zelfs een deal die het einde van de RS zal beteke
nen." 

Valt er misschien nog te spreken over de mogelijkheid 
dat de RS geleidelijk en vreedzaam integreert met de 
rest van Bosnië? 

Zowel Ivanic als Janic acht die kans heel klein. Ivanic:" Als de 
Moslims de corridor bij Brcko eenmaal in handen hebben, kunnen 
ze de controle over heel Bosnië geleidelijk gaan verstevigen, maar 
dat leidt niet tot integratie. Vergis je niet. Als de Moslims spreken 
over integratie, bedoelen ze dominantie. In het gunstigste geval 
kunnen de Moslims de Serviërs hun wil opleggen maar daarmee 
heb je nog geen stabiele vrede." 

De afgelopen maanden is I vanic betrokken geweest bij pogingen 
de inter-etnische samenwerking in Bosnië op gang te helpen. Op 
initiatief van de burgemeester van Tuzla, de gematigde Moslim 
Beslagic, hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar zowel ge
matigde Serviërs als gematigde Moslims aan deel hebben geno
men. Maar tijdens die gesprekken is het wederzijdse wantrouwen 
kennelijk niet afgenomen. "Ach", zegt Ivanic, "die bijeenkomsten 
beginnen wel goed, in een vriendelijke sfeer. Er is een bereidheid 
om naar elkaar te luisteren. Maar waartoe dienen die contacten? 
Wat betekenen ze? We zouden een gemeenschappelijke visie moe
ten hebben op de toekomst van Bosnië. Maar als we daar over 
gaan praten, duiken soortgelijke tegenstellingen op als die tussen 
de regerende politici in Pale en Sarajewo, misschien alleen op een 
iets ander spanningsniveau .. . Die gesprekken hebben dus eigen
lijk niet zo veel zin. En als we het al onderling eens zouden kun
nen worden over sommige punten, dan krijgen we de gewone men
sen niet mee. Er is hier nog zoveel haat, zoveel wantrouwen. Naar 
mijn mening moet er eerst democratisering binnen de entiteiten 
plaatsvinden, pas daarna kunnen er contacten tussen de verschil
lende politieke partijen van de entiteiten worden gelegd." 

Plnvsiè versus Karadzic 

Inmiddels is een aantal maanden verstreken, maar de aanwijzin
gen dat de analyse van Ivanic serieus moet worden genomen, zijn 
sterker geworden. Zo verschenen er artikelen in het dagblad 
Dnevni Avav, de in Sarajewo verschijnende en regeringsgetrouwe 
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krant van de Moslims, artikelen waarin gespeculeerd werd over 
een nieuwe opdeling van Bosnië. Hierin werd openlijk gezinspeeld 
op de mogelijkheid dat de Servische autoriteiten in Pale bereid 
zouden zijn Banja Luka, de grootste stad van de RS, af te stoten. 
Het oostelijk deel van de RS zou in dat geval veel nauwere banden 
kunnen aangaan met Servië. 
Een ander teken aan de wand is de marginalisering van Plavsic, 
die begin april openlijk kritiek begon te spuien op haar voormali
ge medestanders, Karadzic en Krajsnik, die zichzelf volgens haar 
op allerlei manieren verrijken (vooral via smokkel). Zij verdienen 
miljoenen, maar dragen geen cent af aan de noodlijdende repu
bliek. Een mismoedige Plavsic: "Als we geen belastinginkomsten 
hebben, hebben we geen toekomst. Zo kunnen we niet overleven." 
Bij de besprekingen over nauwere samenwerking tussen de RS en 
de Federale Republiek Joegoslavië, kwam Plavsic er al niet meer 
niet aan te pas. Door zich te verzetten tegen het overeengekomen 
verdrag en door ook nog eens het leiderschap in Pale te beschuldi
gen van corruptie en malversaties, maakte ze zich helemaal 
'onmogelijk'. Eind juni kwam het tot een openlijke uitbarsting. De 
presidente werd door Bosnisch-Servische politiefunctionarissen 
een nacht in verzekerde bewaring gesteld en moest vervolgens 
een beroep doen op de internationale strijàkrachten van SFOR om 
terug te kunnen keren naar Banja Luka. Daar kondigde zij aan de 
strijd tegen haar voormalige medestanders voort te zetten. 
Inmiddels is zij zelfs door Karadzic en zijn handlangers uit de par
tij gezet. 
Dit betekent echter nog niet dat Plavsic nu tot de gematigden 
moet worden gerekend. Plavsic gelooft echt in het 'ideaal' van een 
etnisch zuivere, Servische staat en heeft zo haar eigen motieven 
om zich te verzetten tegen mannen als Krasjnik, die meer 'prag
matisch' zijn ingesteld (in gewoon Nederlands: oorlogsprofiteurs). 
Vanuit haar 'oprechte' instelling stoort zij zich aan corruptieprak
tijken die de belangen van de RS schaden. Ze weigert uiteraard 
mee te doen aan politieke spelletjes die tot de tweedeling cq onder
gang van de RS kunnen leiden. Zo zijn Plavsic en Ivanic vanuit 
heel verschillende kanten in het anti-Pale, anti-Milosevic kamp 
beland, - 'bien étonné de se retrouver ensemble'. 

Over de nabije toekomst kunnen natuurlijk geen stellige uitspra
ken worden gedaan. Zeker is wel dat het politieke klimaat in de 
RS steeds verder verslechtert en dat het proces van verloedering 
en verpaupering voorlopig zal doorgaan. Intussen zal de dreiging 
aanhouden van een nieuwe oorlog, waarvan mag worden aange

nomen dat die zal beginnen in Brcko, maar waarvan niemand 
weet waar en wannneer die zal eindigen. • 
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