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Delingen op de Balkan 
"Van de Amerikanen kregen de 

Kroaten en Serviërs wat ze wilden: 
de tweedeling van Bosnië" 

Door Frits Herman de Groot en Bob de Ruiter 

D 
etrez promoveerde in 1986 op 
een studie over de nationale be
wustwording op de Balkan en 

publiceerde in 1992 "De Balkan: van bu
renruzie tot burgeroorlog", dat inmiddels 
diverse keren is herdrukt. Naast de oor
log in het voormalige Joegoslavie behan
delt Detrez in dat boek ook vele andere 
minderhedenvraagstukken in Zuidoost
Europa, zoals de positie van de Hongaren 
in Roemenië, de Turken in Bulgarije, de 
Grieken in Albanië, de kwestie Moldavië, 
De belangrijkste oorzaken van de Joego
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paald grondgebied verbonden is, binnen 
de grenzen waarvan het bepaalde (voor)
rechten geniet en verplichtingen aan 
volksgenoten en vooral niet-volksgenoten 
kan opleggen. 

Maar hoe valt dit idee te bestrijden? Is dat 
'rampzalige aspect' van het nationalisme 
niet tevens haar wezenskenmerk? 

slavische crisis hebben weinig met etni- ee---------------_ee 

RD: Eerst zou ik er aan willen herinneren 
dat de oude machthebbers in Joegoslavië 
dat idee niet eens wilden bestrijden. Als 
dat zo uitkwam, wakkerden zij het natio
nalisme van de bevolkingsgroepen juist sche spanningen te maken. Deze opmer

kelijke conclusie trekt Raymond Detrez in zijn studie over de 
minderheden op de Balkan. Tot die oorzaken rekent hij wèl de 
economische recessie van de jaren zeventig, de tèloorgang van de 
communistische ideologie en de dood van Tito. Dat neemt niet 
weg dat de economische en politieke tegenstellingen zijn geëscal
eerd tot een burgeroorlog, waarin etnische tegenstellingen gaan
deweg de overhand kregen. Hoe was dat mogelijk? Dat is de voor 
de hand liggende vraag die wij aan Detrez voorleggen. Ervan uit
gaande dat je enigszins moet begrijpen hoe Joegoslavië in elkaar 
zat als je wil weten hoe het uit elkaar kon vallen, begint Detrez 
op ons verzoek maar helemaal bij het begin. 

RD: Laat ik voorop stellen dat het joegoslavische staatsbestel in 
veel opzichten helemaal niet zo slecht was als tegenwoordig vaak 
wordt aangenomen. De ontwerpers hadden een systeem ge
creëerd waarin de nationale identiteit van alle volkeren, nationa
liteiten en etnische groepen in Joegoslavië maximaal werd be
schermd. Maar de vraag is of het nationalisme niet te veel ruimte 
heeft gekregen. Men heeft verzuimd om de angel uit het nationa
liteitenvraagstuk te halen. Het Joegoslavische regime heeft nage
laten een einde te maken aan de territorialiteit van de culturele 
en politieke autonomie van de diverse volkeren in het land. 
Daardoor continueerde ze in feite het rampzalige aspect van het 
nationalisme: het idee dat een volk onlosmakelijk aan een be-
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aan. Aan mistige concepten, zoals nationale identiteit, gaven zij 
een betekenis, die in geen enkele verhouding stond tot de vrijwel 
onbestaande reële inhoud ervan. De status van een bevolkings
groep werd zelfs verhoogd of verlaagd, als dat tenminste nodig 
was om het interne evenwicht te bewaren. Het regime dankte na
melijk zijn voortbestaan flan het precaire evenwicht tussen de re
gionale machtscentra, wier bestaan precies door hun respectieve 
nationale identiteit werd gelegitimeerd. 
Het oude Joegoslavië bestond uit republieken die op etnische ba
sis waren opgericht en die tot grote hoogte zelfstandig waren. De 
republieken koesterden de eigen identiteit, taal en cultuur. Om 
het nationale gevoel te strelen, hielden de meeste republieken er 
zelfs een eigen luchtvaartmaatschappij op na. Het lijkt mij echter 
dat etno-culturele gemeenschappen worden beschermd, zonder ze 
meteen te territorialiseren. Anders gezegd: zonder elk van de be
volkingsgroepen aan een bepaald grondgebied te koppelen. De be
langen en rechten van de verschillende bevolkingsgroepen kun
nen immers ook op het federale niveau gewaarborgd worden. 
Maar de kans om een alternatieve, niet-geterritorialiseerde mul
ticulturele en multinationale samenleving uit te proberen, werd 
niet benut. 
Toen in de jaren tachtig economische en politieke tegenstellingen 
op de voorgrond kwamen, namen de regionale politici steeds va
ker hun toevlucht tot nationalistische retoriek. Op die manier 
wisten zij hun verantwoordelijkheid voor de gerezen problemen 
te ontlopen. Voor de regionale politicus, die geconfronteerd werd 
met economische achteruitgang, was het aantrekkelijk om ande
ren daarvoor de schuld te geven. Hij sprak, zoals altijd en overal, 
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liever niet over zijn eigen fouten. Nee, het was de fout van de fe
deratie, de Serviërs, de Kroaten of van wie dan ook, maar het was 
zeker niet de eigen schuld. De situatie in Kosovo kan tot voor

beeld dienen. Deze provincie kreeg van alle regio's verreweg de 
meeste steun van de federale overheid. Maar om diverse redenen 
die vooral te maken hadden met verkeerd management en on
danks alle hulp bleef Kosovo arm en onderontwikkeld. Om de kri
tiek vanuit de bevolking voor te zijn, begonnen de leiders van 
Kosovo de nationale sentimenten te bespelen en met succes. In de 
andere republieken en regio's kwamen vergelijkbare ontwikkelin
gen op gang. Het feit dat de politici de kans hadden om het natio
nale sentiment als laatste redmiddel aan te grijpen, tekent de te
kortkomingen van het Joegoslavische stelsel. In een werkelijk 
multinationale en multiculturele samenleving zouden zij die kans 
niet zo snel hebben gekregen. 
Zowel in Servië als in Kroatië kreeg de nationalistische beweging 
steeds venijniger trekken. Ook de Serviërs voelden zich door de 
ontwerpers van Joegoslavië tekort gedaan; grote Servische min
derheden waren namelijk in andere republieken ondergebracht. 
Tito had dat inderdaad met opzet zo geregeld om te voorkomen 
dat de Serviërs zich een te overheersende positie zouden ver
werven. Servië voelde zich geroepen om op te komen voor de be
langen van de Servische minderheden in Kroatië en Bosnië, maar 
voor het onafhankelijkheidsstreven van de Albanezen in Kosovo 
had deze republiek maar weinig begrip. Toen Milosevic de auto
nome status van Kosovo en Voivodina introk, begon de kettingre-

actie die tot het uiteenvallen van Joegoslavië zou leiden. 
(Zowel Kosovo als Voivodina hadden een stem in het federale be
stuur, evenals de republieken. In totaal waren er acht stemmen: 
naast die van Kosovo en Voivodina die van Servië, Montenegro, 
Kroatië, Slovenië, Macedonië en Bosnië. Toen Servië zich de stem
men toe eigende van Kosovo en Voivodina, in de wetenschap dat 
zij ook op de stem van bondgenoot Montenegro zou kunnen reke
nen, verwierf Servië zich een dominante positie. BdR.) 
Begin jaren negentig viel de breuklijn tussen hervormingsgezin
den en conservatieven samen met de grens tussen de noordelijke 
republieken, Slovenië en Kroatië, en de zuidelijke, Servië en 
Montenegro. Ik heb wel eens gedacht dat de oorlog had kunnen 
worden voorkomen als de overgang van het titoïSme naar de de
mocratie in Servië vlotter zou zijn verlopen. Ik moet echter toege
ven dat Kroatië en Servië in politiek opzicht niet zo heel veel van 
elkaar verschillen. Kroatië heeft als eerste enkele stappen gezet 
in de richting van democratisering, maar niet veel later heeft Ser
vië soortgelijke stappen gezet. In Servië is formeel sprake van een 
meer partijen stelsel, persvrijheid en noem maar op. Maar in feite 
deelt de SPS van Milosevic, net als de HDZ van Tudjman, de la
kens uit. Het parlement komt nauwelijks bijeen en weliswaar 
mogen particuliere dagbladen verschijnen, in de praktijk is het 
heel moeilijk die kranten te drukken en te verspreiden. 
Tegenwoordig hoor je vaak dat in Bosnië de diverse bevolkings
groepen wèl in pais en vree met elkaar samen leefden; dat was 
nou eens een multinationale samenleving! In werkelijkheid was 

Ontmoeting op een camping met vluchtelingen uit voonnalig Joegoslavië 
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dat maar tot op zekere hoogte het geval. Er waren - inderdaad -
geen grote spanningen tussen de verschillende volkeren. Maar 
dat was vooral te danken aan het grotere geheel waar Bosnië deel 
van uitmaakte. Er was een zeker evenwicht: de Bosnische Ser
viërs gingen er van uit dat hun belangen beschermd zouden wor
den door Servië, terwijl de Bosnische Kroaten rekenden op rug
dekking van Kroatië, terwijl de Moslims zich door de federatie 
zelf beschermd voelden. Toen Europa besloot de republiek Kro
atië te erkennen als onafhankelijke staat, en zo het uitgangspunt 
bevestigde dat zowel Kroaten als Serviërs in een eigen staat moe
ten kunnen leven, belandde Bosnië in een onmogelijke positie. Je 
zou wel kurinen zeggen: toen Joegoslavië werd opgegeven, werd 
ook Bosnië opgegeven. De Bosnische Serviërs en de Bosnische 
Kroaten zouden namelijk vanaf dat moment naar afscheiding C.q 
opdeling van Bosnië streven. Izetbegovic voelde dat ook aanko
men. Hij heeft zich zo lang als dat kon verzet tegen de ontmante
ling van Joegoslavië. De Europese landen sloegen toen echter 
geen acht op zijn waarschuwingen. Pas later ging men goed naar 
Izetbegovic luisteren; toen hij om erkenning vroeg van Bosnië als 
eenheidsstaat. Ik vind echter dat men op dat verzoek weer te snel 
is ingegaan: de erkenning van Bosnië was werkelijk een kapitale 
fout, maar na ook de voortijdige erkenning van Kroatië die hele
maal verkeerd uitpakte, had men niet veel keuze meer. 
De enorme haast waarmee op de erkenning van Kroatië is aange
stuurd, is hoogst ongebruikelijk. Het is om te beginnen al geen 
gewoonte om een land te erkennen dat in een oorlog verwikkeld 
is. Maar afgezien daarvan: doorgaans vergt het proces van staats
vorming zeer veel tijd. Denk bijvoorbeeld maar aan de Palestij
nen of de Koerden. Uitgangspunt van het volkenrecht is dat met 
alle betrokkenen uitgebreid wordt overlegd, alvorens tot de er
kenning van een nieuwe staat kan worden besloten. De erken
ning van Kroatië is echter in korte tijd doorgedrukt. Het was 
vooral Duitsland dat geen enkel geduld kon opbrengen. Ik vraag 
me nog steeds af waarom Duitsland zo'n haast had. In elk geval 
zagen de Europese landen niet dat een staat als Joegoslavië, met 
al haar beperkingen, gebaseerd was op een aantal evenwichten. 
Je kan uit zo'n stelsel niet zomaar een bouwsteen weghalen zon
der ook op andere plaatsen het bestaande evenwicht te verstoren. 
Er werd zomaar aangenomen dat Bosnië zou kunnen voortbe
staan, terwijl grote delen van de bevolking daar helemaal niet 
voor voelden. Met betrekking tot Bosnië lagen in feite drie claims 
op tafel. Die van de Serviërs, die van de Kroaten en die van de 
Moslims. Het was onmogelijk alledrie de claims te honoreren. 
Een oplossing die alle partijen tevreden stelt, was er niet en is er 
nog steeds niet. Tenminste een van de drie zou benadeeld wor
den. Uiteindelijk heeft men er voor gekozen om tegemoet te ko
men aan het streven van de Moslims, die om de erkenning van 
Bosnië als onafhankelijke staat vroegen. Daarmee werd de claim 
van de partij die in militair opzicht het sterkste was, de Bos
nische Serviërs, afgewezen. Je hoeft geen geniale politicus te zijn 
om dan te weten dat er - op z'n zachtst gezegd - grote problemen 
komen. Men kon of wilde geen rekening houden met de machts
verhoudingen in de regio. 

Op verzoek van de EU is eerst een referendum over de toekomst 
van Bosnië georganiseerd. Een grote meerderheid sprak zich toen 
uit voor het voortbestaan van Bosnië als souvereine staat. 

RD: De Bosnische Serviërs deden echter niet mee aan dat refe-

9 

rendum: zij hadden toen al' hun zinnen gezet op aansluiting bij 
Servië. De Bosnische Kroaten waren verdeeld. De Kroaten 'in het 
westen van Hercegovina wilden per se een eigen staat, die zich 
zou kunnen aansluiten bij Kroatië. Zij richtten Herceg Bosna op, 
een zelfbenoemde staat op etnisch zuivere basis. De Kroaten in 
centraal Bosnië zagen destijds wel wat in de onafhankelijkheid 
van Bosnië. Ze leefden verspreid over dat gebied en wisten dat zij 
zich niet zo makkelijk op etnische basis zouden kunnen organise
ren. Verder stelde ook het juist onafhankelijk geworden Kroatië 
zich als voorstander van de erkenning van Bosnië op, althans 
verbaal. Erkenning van Bosnië kwam Zagreb, op dat moment wel 
goed uit. Dat zou om te beginnen een nieuwe tegenslag voor 
Servië zijn en bovendien zouden door de creatie van een onafhan
kelijk Bosnië ook de Servische aanvoerlijnen naar de Kroatische 
Serviërs in de verdrukking kunnen komen. De aanvoerlijnen van 
Servië naar de Krajina liepen immers over het Bosnische grond
gebied. Er was dan ook enige verwarring over de positie van de 
Kroaten. In werkelijkheid echter streefde Kroatië toen al, evenals 
Servië, naar de opdeling van Bosnië. Al in 1992 kwamen Bel
grado en Zagreb overeen om aan te sturen op de opdeling van 
Bosnië. De beruchte S-bocht, die Bosnië grofweg in twee stukken 
snijdt en die ook prijkt op de menukaart van Tudjman, was toen 
al getrokken. (Tijdens een diner in Engeland tekende Tudjman op 
een menukaart hoe Bosnië verdeeld zou worden tussen Servië en 
Kroatië. Red.) 

ln het officiële beleid van het Westen, in het bijzonder dat van de 
VS, staat de onafhankelijkheid van Bosnië nog steeds centraal. In 
hoeverre kan deze doelstelling alsnog worden verwezenlijkt? 

RD: Gelooft er dan werkelijk nog iemand dat die doelstelling ver
wezenlijkt zal worden? Het zal toch zeker uitlopen op een twee
deling. Er zijn veel mensen die al een tijd geleden voorspelden 
dat Bosnië in tweeën gedeeld zal worden. De Europese bemidde
laars, zoals Owen en Stoltenberg, hebben echter steeds getracht 
de eenheid van Bosnië op de een of andere manier te behouden. 
Toen de federatie van Moslims en Kroaten tot stand kwam, in 
maart '94 in Washington, was echter wel duidelijk dat Bosniê in 
twee stukken uiteen zou gaan vallen. De Amerikanen mikten van 
meet af aan op die tweedeling en zowel de Kroate~ als de Ser
viërs hadden dat meteen door. Het kwam hun wel goed uit dat 
Amerika zich er mee ging bemoeien. Van de Amerikanen kregen 
ze wat de Europeanen vooralsnog niet wilden geven: de defacto 
tweedeling van ' Bosnië. Onder begeleiding van de Amerikanen 
gaan ze in zekere zin een eindje terug in de geschiedenis, naar 
1939 om precies te ·zijn. In dat jaar kwam een fameus akkoord tot 
stand, de 'Sporazum'. Dit wordt doorgaans vertaald met het 
'Vergelijk'. Deze overeenkomse~oorzag in een autonoom Króatië 

dat bestond uit h~~ na-oorlog~ Kroati~ aangevuld . ~et W?te' 
stukken van Bosme: . Hercego-fula en ZUIdwest Bosme. De rest 
van Bosnië ging naar Servë. 

De Amerikanen zeggen zelf dat' zij aansturen op herstel van de 
eenheid van Bosnié. ' IC 

RD: Het formele doel is dat de' federatie van de Moslims en Bos-, 
nische Kroaten enerzijds en dk 'Republika Srpska van ~e Bos~'! 
nische Serviërs áIiderzijds samen een nieuwe eerilieid' v~rmeIi: , 
Maar de (Bosnische) Kroaten will~n de Serviërs er niet bij hebben 
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en de Serviërs willen weer niets met de Kroaten en de Moslims te 
maken hebben. Ik kan niet anders dan concluderen dat een soort 
vreedzame coëxistentie tussen de federatie en de RS het maxi
maal haalbare is. De federatie zal bovendien - conform het ak
koord van Washington - op langere termijn een confederatie vor
men met Kroatië. De RB zal op haar beurt sterke banden ontwik
kelen - of beter gezegd: houden - met Servië. Alleen de Moslims 
hopen op een onafhankelijk Bosnië. De Moslims zijn heel goed in 
hopen. Maar ik vraag me af of het wel zo fair is om de Moslims 
aan te moedigen om te blijven geloven in een ongedeeld en souve
rein Bosnië. 

In het Westen is de algemeen heersende mening dat de EU en de 
VN veel te lang een neutrale houding hebben aangenomen en dat 
zij de Serviërs veel eerder hard hadden moeten aanpakken. Toch 
valt ook wel eens de opvatting te beluisteren dat het Westen eenzij
dig de Serviërs de schuld geeft en dat de oorlog geen strijd is van 
'good guys' tegen 'bad guys'. Charles W. Boyd, de onlangs gepen
sioneerde generaal van de Navo, schrijft in het laatste nummer 
van Foreign Affairs: "The distinction among the factions is more 
power and opportunity than morality. n 

RD: Ik ben het eens met die uitspraak. Zowel de Moslims als de 
Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviërs willen koste wat het 
kost voorkomen dat zij een minderheid worden in eigen land. Om 
aan dat lot te ontsnappen is vrijwel alles toegestaan, vinden ze. 
De Moslims waren echter lange tijd de zwakste partij en hebben 
het meeste te verduren gehad. De Moslims hebben overigens in 
de 'media warfare' heel goed gepresteerd. Het is verder opvallend 

dat de Kroaten tot nu toe zo makkelijk zijn weggekomen. Kroatië 
streeft op een nog brutalere manier dan Servië haar doelen in 
Bosnië na. Herceg Bosna is al helemaal geïntegreerd in Kroatië, 
de Kroatische Kuna is daar zelfs als het officiële betaalmiddel in
gevoerd. Het Kroatische regeringsleger is verder openlijk actief in 
Bosnië. Dat de Kroaten zelfs in Mostar, waar een Europese bur
gemeester een oogje in het zeil houdt, met die etnische zuiverin
gen zijn doorgegaan, is toch wel kras. Tenslotte heeft Zagreb ook 
nog eens de Serviërs uit de Krajina kunnen verdrijven, zonder in
ternationale protesteri uit te lokken, laat staan economische sanc
ties. Je zou kunnen zeggen dat de Kroaten het heel slim hebben 
gespeeld, veel slimmer dan de Serviërs in elk geval. Die houden 
zich al langere tijd min of meer afzijdig en gaan toch nog gebukt 
onder internationale sancties. De conclusie dat ook de Kroaten en 
Moslims zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan etni
sche zuiveringen en dergelijke houdt overigens geen relativering 
in van de ernst van de vele misdaden die door de Serviërs zijn be
gaan. 

In commentaren klinkt soms de opvatting door dat etnische zuive
ringen, hoe gruwelijk ook, een deel van de oplossing zijn, in de 
trant van: als we het dan toch niet tegen kunnen houden, dan 
moet het maar snel gebeuren. 

RD: Etnische zuiveringen zijn voor de Balkan geen nieuw ver
schijnsel. In de geschiedenis van dit gebied zijn herhaaldelijk et
nische zuiveringen uitgevoerd. En steeds werd het doel bereikt 
dat de organisatoren voor ogen stond. Ik vrees dat het dit keer 
niet veel anders zal zijn .• 
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