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I. VOORWOORD 
 

 

Wanneer ik, ondertussen al meer dan een jaar geleden, de tocht van Kosovo tot Knin  

aanvatte had ik nog geen idee over de te volgen weg. Zoveel maanden later is de 

expeditie ten einde en kan ik terugblikken op een voor mij geslaagde onderneming. Dit 

avontuur zou ik alleen niet tot een goed einde hebben kunnen brengen, en dit is dan ook 

de uitgelezen gelegenheid om al wie mij onderweg met raad en daad heeft bijgestaan te 

bedanken. In de eerste plaats denk ik hierbij aan mijn promotor, prof. Gita Deneckere, 

die mij met haar enthousiasme steeds wist te motiveren om nieuwe wegen in te slaan, 

maar mij ook tijdig waarschuwde wanneer ik in het Joegoslavische labyrint dreigde 

verloren te lopen. Ook mijn familie, vrienden en vriendin kunnen hier niet ontbreken. 

Dagenlang heb ik ze geplaagd met de donkerste episodes uit de Balkangeschiedenis. 

Maar alle burgeroorlog en discoursanalyse ten spijt zijn zij mij met hun vriendschap en 

liefde steeds blijven steunen.  

Speciale dank gaat uit naar dr. Kelly Hignet van The View East, Ian Bancroft van 

TransConflict en het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent, omdat ze mij de 

leerrijke opportuniteit hebben gegeven om mijn bevindingen met derden te delen en te 

bediscussiëren. Ook Milan en Alisa Vukotić kan ik niet genoeg bedanken. Op gevaar voor 

eigen leven hebben ze mij in het arctische Belgrado, bij temperaturen van -25°C, 

bijgestaan in de zoektocht naar Milošević’ toespraken. Dragana Leber, Nedad Memić en 

Nina Ercegović kunnen hier ook niet onvermeld blijven. Met hun kennis van het Servisch 

en Kroatisch stonden zij steeds klaar wanneer Tuđman en Milošević voor mij in raadsels 

spraken. Tenslotte wil ik ook allen, en Marie Kympers in het bijzonder, bedanken die 

mijn masterproef hebben gelezen en met hun kritiek en opmerkingen hebben verbeterd.  

De Balkan kruipt onder je huid. Wanneer je zo intensief met een onderwerp bezig bent 

dreig je soms het contact met de realiteit te verliezen. Elke tocht komt tot een einde. 

Maar dezze reis, doorheen een parallel universum waar tijd en plaats vaak in elkaar 

overliepen, was zonder twijfel één van de meest fascinerende en leerzame tot dusver. 

Deze masterproef laat zich dan ook lezen als een ansichtkaart uit Belgoslavija.  

 

 

 

 



5 
 

II. INLEIDING 
 

Op 28 juni 1989 houdt toenmalig president van de Joegoslavische republiek Servië, 

Slobodan Milošević, een toespraak in Kosovo Polje. Geschat wordt dat circa 1 miljoen 

toeschouwers zich die dag verzamelden op het uitgestrekte Merelveld, enkele 

kilometers buiten Priština. Dag op dag zeshonderd jaar na de mythische nederlaag van 

de Servische prins Lazar tegen de Ottomaanse overmacht, spreekt Milošević als volgt: 

“Op deze plek, Kosovo Polje (Merelveld), had zes eeuwen geleden, een volle zeshonderd jaar 

geleden, één van de belangrijkste veldslagen van die tijd plaats. Zoals alle belangrijke 

gebeurtenissen, is ook deze omsingeld door vele vragen en geheimen, het is het voorwerp 

van voortdurend wetenschappelijk onderzoek en nieuwsgierigheid van het volk. Omwille 

van de sociale omstandigheden heeft deze glorierijke zeshonderdste verjaardag van de slag 

op bij Kosovo Polje plaats in een jaar waarin Servië, na vele decennia, zowel haar staat als 

haar nationale en spirituele integriteit heeft herwonnen. Daarom is het voor ons niet 

moeilijk om vandaag de aloude vraag te beantwoorden: hoe gaan we omgaan met Miloš 

(Tragische Servische held uit de Kosovo mythe)? Doorheen het verloop van de geschiedenis 

en het leven, lijkt het alsof Servië, precies in dit jaar, 1989, haar staat en waardigheid heeft 

teruggekregen en op die manier een gebeurtenis uit het verleden, met een grote historisch 

en symbolisch belang voor haar toekomst, heeft geëerd.”1  

Het is de zomer van 1989 en slechts enkele maanden vóór de militaire escalatie van het 

conflict in Joegoslavië. Dit korte openingsfragment uit de toespraak van Milošević is 

illustrerend voor een breder fenomeen tijdens de oorlog in Joegoslavië: de 

alomtegenwoordigheid van het verleden. Het doel van deze masterproef is om te 

onderzoeken welke rol het verleden en herinnering spelen in het discours van de 

voornaamste protagonisten in dit conflict, de Kroatische president Franjo Tuđman en 

zijn Servische tegenhanger Slobodan Milošević. 

Het gewelddadige uiteenvallen van Joegoslavië heeft een diepe indruk nagelaten op het 

Europese continent. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 werd de politieke elite die de 

gruwelen van de tweede wereldoorlog nog bewust had meegemaakt langzaam maar 

zeker vervangen door politici van de nieuwe generatie. Ook de koude oorlog leek haar 

definitieve dooi te hebben ingezet. In de herfst van 1989 viel de muur en kort daarna 

werden Oost en West herenigd om samen te worden opgenomen in het verhaal van 

Europese integratie. De liberale democratie met haar kapitalistisch economisch systeem 

scheen haar definitieve overwinning te hebben thuisgehaald. De tijd van de grote 

                                                             
1 S. Milošević – 28.6.1989 (Gazimestan, Kosovo) 
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ideologische strijd scheen voorbij en een enkeling zoals Francis Fukuyama ging in zijn 

vooruitgangsoptimisme zelfs zo ver te stellen dat “The end of history” bereikt was.2  

De gewelddadige escalatie van het etnische conflict in Joegoslavië, op slechts enkele 

honderden kilometers van de belangrijkste Europese grootsteden en in een regio waar 

vele Europeanen tijdens de zomermaanden hun vakantie doorbrachten, schokte dan ook 

de publieke opinie. Etnische zuiveringen, massale executies en terreur tegen de 

burgerbevolking waren elke dag in prime-time op het nieuws. Het waren taferelen die 

men in Europa associeerde met een ver verleden of een of andere uithoek op het 

Afrikaanse continent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het conflict in Joegoslavië in 

de daaropvolgende jaren binnen verschillende disciplines een belangrijk voorwerp van 

studie is geweest. Hele bibliotheken zijn reeds volgeschreven over de geschiedenis van 

Joegoslavië, de opkomst van Milošević in Servië of het optreden van de internationale 

gemeenschap in de hele kwestie. Vaak wordt daarbij ook verwezen naar een vermeend 

verleden van eeuwenoude etnische conflicten in de Balkan of zelf naar een specifieke 

“balkanmentaliteit” die deze gruwel zou kunnen verklaren. De rol die geschiedenis en 

het verleden spelen in dit conflict wordt door de meeste onderzoekers correct 

geconstateerd, maar verkeerd beoordeeld. Ondanks alle aandacht voor het specifieke 

historische en mythologische verleden van het voormalige Joegoslavië, is een analyse 

van de politieke instrumentalisering hiervan door de belangrijkste protagonisten van 

het conflict, toch een lacune in het onderzoek. Mogelijk valt dit te verklaren door de 

moeilijke bronnensituatie. Systematische publicaties van toespraken gegeven door de 

twee voornaamste politieke leiders: Tuđman en Milošević, ontbreken. De transcripten 

van speeches die wel raadpleegbaar zijn, zijn meestal ook enkel in de originele taal 

beschikbaar. Het opzet van deze masterproef is om via een vertaling en kwalitatieve 

analyse van het beschikbare bronnenmateriaal een licht te werpen op het gebruik van 

het verleden in het publieke discours van beide politici en de effecten hiervan.  

Bij wijze van inleiding zal in het eerste deel worden ingegaan op de sociale, politieke en 

historische achtergronden van het conflict in Joegoslavië. Aangezien deze masterproef 

handelt over het gebruik en misbruik van het verleden is het noodzakelijk om allereerst 

een breder kader te schetsen waarbinnen de verschillende narratieven kunnen geplaatst 

worden. Mede door haar uitzonderlijke geografische ligging is de Balkan een regio met 

een zeer rijk en divers verleden. Het is het aloude knooppunt tussen drie grote 

beschavingen, namelijk het Rooms-Katholieke West-Europa, het Orthodoxe Oost-Europa 

en de Islamwereld. Doorheen de eeuwen viel het gebied onder het bewind van 

verschillende dynastieën en culturen. Verschillende perioden die door de verschillende 

groepen ook elk anders worden geïnterpreteerd en beoordeeld. Het is niet de bedoeling 
                                                             
2 F. Fukuyama, The end of History and the last man, London, Penguin Books, 1992, 418 p.  
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om het politieke gebruik van het verleden hier te toetsen op historische correctheid. Wat 

ons interesseert is immers niet hoe “juist” maar wel hoe krachtig een bepaald verhaal is. 

Een algemene introductie tot de voorgeschiedenis van Joegoslavië is wel noodzakelijk 

om een overzicht te geven en de verschillende historische dynamieken, verwijzingen en 

gevoeligheden te begrijpen. De Balkanregio is immers steeds het toneel geweest van 

verschuivende grenzen waarbinnen de verschillende volkeren hun eigen proces tot 

natievorming via verschillende wegen en op verschillende snelheden hebben volbracht. 

Het discours van de Kroatische president Tuđman en de Servische sterkhouder 

Milošević zal kwalitatief worden geanalyseerd. Door de verschillende thema’s in de 

redevoeringen te identificeren en te kaderen binnen hun politieke realiteit onderzoeken 

we op welke wijze geschiedenis strategische gebruikt wordt. Er zal gepoogd worden een 

zekere typologie op te stellen naargelang de aard en periode van het verleden waar naar 

verwezen wordt. Dit in verhouding tot de context waarbinnen deze historische 

argumenten worden aangehaald. Het doel is dus niet om deze argumentaties op hun 

historische correctheid te testen. Noch Milošević noch Tuđman had immers het doel om 

hun publiek simpelweg een les in vaderlandse geschiedenis te geven. Het verleden 

wordt door hen instrumenteel benaderd en de waarde van hun retoriek ligt niet in de 

juistheid van hun historische claims, maar in de effecten waarin ze resulteerden. Het is 

niet de 14e-eeuwse historische strijd tussen de troepen van de Servische vorst tegen de 

Ottomaanse Sultan die ons hier interesseert, maar de mobiliserende waarde die deze 

mythe had in het Joegoslavië van het einde van de jaren 1980. Door het opstellen van 

een typologie van historische claims en te onderzoeken in welke context deze werden 

aangewend zullen we een zicht krijgen op de achterliggende dynamieken van historisch-

mythische legitimering. Achteraf kunnen de verschillende strategieën van beide leiders 

tegenover elkaar worden geplaatst om gelijkenissen en verschillen te identificeren en zo 

mogelijk te verklaren.  

Na de aanvankelijke analyse en identificatie van de historische claims kan worden 

gekeken naar de politieke mechanismen die hier achter schuilgaan. De idealisering van 

een glorierijk gemeenschappelijk verleden is een universeel kenmerk van haast elke 

nationalistische beweging. Na een vijfenveertig jaar durend socialistisch bewind waar 

onder het mom van “Bratstvo i Jedinstvo”3 nationalistische krachten steevast de kop 

worden ingedrukt, winnen de nationale bewegingen terug aan kracht na de dood van 

Joegoslavisch sterkhouder Tito in 1980. Milošević en Tuđman spelen elk op hun eigen 

manier dankbaar in op de geschiedenis om hun nationalistische politiek te legitimeren. 

Desondanks hebben beide leiders een duidelijk verschillende politieke agenda. Waar 

                                                             
3 “Broederschap en Eenheid”: de Joegoslavische variant van “Eendracht maakt macht”, een leuze die door 
Tito tot dogma werd verheven in de hoop zo zijn socialistische, multi-nationale federatie samen te houden. 
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Milošević streeft naar een sterk gecentraliseerd, door de Servische meerderheid 

gedomineerd Joegoslavië onder zijn eigen bewind, heeft Franjo Tuđman een 

onafhankelijk(er) Kroatië voor ogen waarin hij de nieuwe sterke man zou zijn. We zullen 

ingaan op de concrete doelen waarvoor deze historische claims worden gebruikt. Er zal 

worden gekeken in welke mate deze argumenten een rol spelen in de mobilisatie van de 

bevolking. Op welke manier de bevolking via de voorstelling van een eigen, nationaal 

verleden en de daaraan gekoppelde roemrijke toekomst wordt warm gemaakt voor het 

nationalistische project. Maar ook hoe daardoor het beleid met betrekking tot zeer 

concrete problemen zoals territoriale rechten of historische compensaties wordt 

gelegitimeerd. Zowel Tuđman als Milošević creëren natuurlijk geen nationaal verleden 

uit het niets. Zij spelen in op sentimenten en collectieve herinneringen die al leefden bij 

de bevolking. Deze dynamiek zal dan ook nader onderzocht worden. Het verleden 

determineert het heden niet. Een Servisch huis in de Kroatische Krajina wordt niet door 

de buren geplunderd omwille van historisch onrecht. Maar de gedachte dat “zij ons nog 

iets tegoed zijn” kan ook op individueel niveau als een legitimatie dienen. 

De geschiedenis van de Balkanregio heeft zelfs haar repercussies op de Nederlandse 

taal. Het werkwoord “Balkaniseren” is een algemeen bekend begrip dat duidt op het 

(gewelddadig) uiteenvallen van multi-etnische staten of rijken in kleinere, vaak 

wederzijds agressieve etnische entiteiten. “Balkan” is niet enkel in de Nederlandse taal 

een geladen concept. Zo sprak George Papandreou, toen nog in hoedanigheid van Grieks 

minister van buitenlandse zaken, in 2000 over de “de-balkanization of the Balkans”. 

Maar ook in de analyses over de aanslepende politieke crisis in België loert de 

vergelijking met Joegoslavië vaak om de hoek. Belgoslavija, nomen est omen?  

Kortom, in de publieke opinie wordt “de Balkan” geassocieerd met een regio die, hoewel 

gelegen in het centrum van Europa, toch als vreemd en anders wordt beschouwd. Op de 

schoolbanken wordt geleerd over de Balkan als “het kruitvat van Europa”. Als de plaats 

waar het startschot is gegeven voor de eerste wereldoorlog, de plaats waar alle miserie 

begon. Dat de aanslag op kroonprins Franz Ferdinand door de Bosnisch-Servische 

student Gavrillo Prinćip natuurlijk niet meer was dan de aanleiding voor een oorlog die 

elders al beraamd was, wordt daarbij vaak vergeten. De pejoratieve connotatie van de 

Balkan als een regio die al eeuwenlang wordt gedomineerd door etnische conflicten en 

oeroude haat heeft onvermijdelijk ook haar consequenties in de realiteit. De afgelopen 

decennia zijn we ons steeds bewuster geworden van de kracht die taal heeft. Taal kan 

een daad zijn en met betrekking tot het conflict in Joegoslavië bestond die daad er voor 

de internationale gemeenschap uit om helemaal niets te doen. In het laatste hoofdstuk 

gaan we dan ook dieper in op de gevolgen van het specifieke discours van Tuđman en 

Milošević op het internationale toneel. Er zal worden nagegaan of dezelfde historische 
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claims ook ten opzichte van een buitenlands publiek werden naar voren geschoven. 

Indien de Balkan een concept is met dergelijke bijklank kan dit mogelijk ook zijn invloed 

hebben gehad op de reactie van de internationale gemeenschap. Zo gaat bijvoorbeeld 

het gerucht dat Amerikaans president Bill Clinton, na het lezen van Robert Kaplans boek 

over Bosnië als eeuwenoud etnisch strijdtoneel, besloot dat een militaire interventie niet 

opportuun was.4 Het uitblijven van een krachtdadig antwoord op de escalatie van het 

conflict is vaak bekritiseerd. Kan het binnenlandse discours, dat het verhaal van een 

eeuwenoude etnische strijd bevestigde, een rol hebben gespeeld in de internationale 

immobiliteit?  Dit vanuit de Westerse overtuiging dat het verstandiger zou zijn om zich 

niet in dergelijk wespennest te mengen, of als excuus om het uitblijven van actie aan de 

Europese publieke opinie te verkopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 S. P. Ramet, Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup and the wars in 
Bosnia and Kosovo, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 4. 
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III. BRONNEN EN METHODOLOGIE 
 

Het samenstellen van een bronnencorpus was de eerste hindernis die genomen diende 

te worden om dit onderzoek uit te voeren. Het aanvankelijke opzet was om bronnen te 

vergaren op dezelfde wijze als Gordana Uzelak in haar artikel over het discours van 

president Tuđman.5 Aan de hand van citaten in krantenartikels heeft zij een beknopte, 

voornamelijk kwantitatieve analyse van zijn nationalistisch discours gemaakt. Deze 

piste stuitte echter al snel op talrijke moeilijkheden. Hoewel de geschreven pers zowel in 

Kroatië als in Servië uitvoerig aandacht besteedde aan de publieke optredens van de 

president werden de toespraken zelf veelal geparafraseerd of slechts in flarden 

weergegeven. Bovendien bestaan er geen gedigitaliseerde krantencollecties uit deze 

periode en zou het systematisch uitpluizen van vijf, zes jaargangen aan 

krantenarchieven in Belgrado of Zagreb een te tijdrovende opgave zijn in het kader van 

deze masterproef. 

Een tweede optie was de Foreign Broadcast Information Service. Deze Amerikaanse 

dienst verbonden aan de CIA publiceerde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 

dagelijks Engelstalige samenvattingen van nieuwsbulletins wereldwijd. Verschillende 

Amerikaanse en Britse onderzoekers hebben deze data gebruikt in hun onderzoek naar 

de interne politiek van Joegoslavië. Deze rapporten bevatten echter zelden volledige 

transcripten van toespraken. En met uitzondering van enkele universiteiten in Groot-

Brittanië is deze micro-film collectie buiten de VS niet beschikbaar.  

Het uiteindelijke bronnencorpus gebruikt in deze masterscriptie is samengesteld uit 

integrale Kroatisch/Servische transcripties van toespraken van Tuđman en Milošević 

zoals gevonden in enkele publicaties en op het internet. De website www.Slobodan-

Milosevic.org laat weinig twijfels bestaan over haar intenties: “Defending Milošević! 

Defending Serbia!” luidt de slogan. Desalniettemin bieden zij een aantal gescande 

transcripties aan, zij het vooral uit de voor- en naoorlogse periode. 6  Van Franjo Tuđman 

zijn op het wereldwijde web meer toespraken terug te vinden. Zo geeft 

www.SlobodanPraljak.com een verzameling ingescande toespraken en interviews van 

Tuđman uit de periode 1990-1998.7 En ook een tweede website bevat een verzameling 

van Tuđmans belangrijkste speeches. 8  De oorspronkelijke uitgave van deze 

transcripties, vermoedelijk in een publicatie van Tuđman’s politieke partij (HDZ) was, 

ondanks herhaaldelijk schrijven naar zowel de beheerders van de website als 

                                                             
5 G. Uzelak, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, in East European Quarterly, 31, 4 (1998), pp. 449-472. 
6  69 Speeches door S. Milošević (1989-2001) 
7 113 Speeches door F. Tuđman uit de periode 1990-1998 
8 http://free-zg.t-com.hr/zdeslav-milas/FT/ft-govori-index.htm 24 speeches door F. Tuđman 1989-1999 
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verschillende verantwoordelijken binnen HDZ zelf, niet te achterhalen. Een 

gepubliceerde verzameling van excerpten uit Tuđman’s speeches “Dr. Franjo Tuđman. Zo 

sprak de eerste president van Kroatië en overwinnaar van de Vaderlandse oorlog” vonden 

we terug in de universiteitsbibliotheek van Split, Kroatië. Met de hulp van Prof. Dr. 

Florian Bieber, verbonden aan het centrum voor Zuid-Oost Europese studies aan de 

universiteit van Graz, kwamen ook twee publicaties met speeches van Slobodan 

Milošević in het vizier. In de nationale bibliotheek van Servië in Belgrado waren twee 

verschillende verzamelingen van Milošević’ toespraken beschikbaar. Beide publicaties 

zijn een compilatie van de belangrijkste speeches van de Servische leider, integraal 

uitgegeven. Hoewel de editors hun commentaar bij de teksten beperken tot een 

vermelding van tijd en plaats zijn er toch duidelijke verschillen waar te nemen tussen 

beide uitgaves. De ene publicatie draagt de naam “Od Gazimestana do Ševeningena”9 en is 

geschreven in het Latijnse alfabet. De redacteur is in het voorwoord ook duidelijk over 

zijn bedoelingen met deze publicatie “Dit boek heeft als doel dat we weten wat we hebben 

gedroomd en wat er echt is gebeurd. Wat Slobodan Milošević heeft gezegd, en wat hij echt 

heeft gedaan. Want we mogen niet vergeten dat hij een product was van deze 

maarschappij. Op een gegeven moment had hij bijna de volledige steun van het Servische 

volk. Het volk maakt haar idolen, maar is ook klaar om ze weer te vernietigen. Dat moeten 

de leiders die vertrokken zijn onthouden, maar ook zij die nog zullen komen.”10 De tweede 

publicatie daarentegen heeft de korte maar krachtige titel “Slobodan Milošević: 

toespraken en publieke optredens”11. Op de kaft zien we een close up van een vastberaden 

Milošević in het tribunaal in Den Haag. Opvallend genoeg heeft de uitgeverij “Arhiv” 

(Archief) er hier voor gekozen om de teksten in het cyrillisch te publiceren, zonder een 

voorwoord, verantwoording of enige andere context. 

Het resultaat is geen exhaustieve verzameling. Het aantal beschikbare bronnen is nu 

eenmaal beperkt en het ontbreekt aan consequente publicaties of voorgaand onderzoek. 

Een volledige collectie bestaande uit alle toespraken die Milošević en Tuđman ooit 

gegeven hebben zou echter onwerkbaar zijn, zeker in het kader van een masterproef. 

Vanuit dat perspectief is de nogal onorthodoxe totstandkoming van het gebruikte 

bronnenverzameling ook een positief punt. Door de diversiteit aan bronnen is een 

corpus tot stand gekomen waarin de belangrijkste speeches van beide politici in 

verzameld zijn. De focus in deze masterproef ligt bovendien op de wijze waarop in het 

discours misbruik wordt gemaakt van het verleden. In die zin is het gebruikte 

bronnenmateriaal zeker ruim en divers genoeg om niet enkel de verschillende 

                                                             
9 Van Gazimestan (de Servische naam voor het veld waarop de slag bij Kosovo zou gevoerd zijn) tot 
Scheveningen (de locatie van de detentiefaciliteit van het ICTY in Den Haag) 47 speeches (1989-2001) 
10 S. Milošević, Od Gazimestena do Ševeningena, Belgrado, Harprom, 2001, p. 6.  
11 16 speeches (1988-2000) 
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mechanismen in het discours te identificeren en te analyseren, maar om ze ook te 

plaatsen in hun specifieke politieke context.   

Op basis van deze verzameling van om en bij de 200 toespraken werd begin gemaakt 

van een eerste vertaling en ontleding van de teksten. Met de probleemstelling in het 

achterhoofd werden die passages uit de speeches uitgelicht waarin het historisch en 

mythisch verleden prominent naar voor kwam. Na deze eerste selectie en classificering 

van de fragmenten naar onderwerp en context volgde een tweede, meer gedetailleerde 

vertaling en analyse waarbij de aandacht vooral ging naar de achterliggende politieke 

mechanismen. Deze werkwijze weerspiegelt zich ook in de structuur van deze 

masterproef. Na een korte historische wandeling doorheen Joegoslavië wordt gestart 

met een overzicht van de relevante fragmenten uit de toespraken, chronologisch 

geordend naar de historische periode waar ze naar verwijzen. In het daarop volgende 

hoofdstuk wordt door middel van een kwalitatieve discoursanalyse dieper ingegaan op 

de specifieke context waarbinnen deze historische metaforen werden gebruikt, de 

politieke doelen die ze dienen en de effecten waarin ze resulteerden. De mate waarin dit 

discours ook bewust gericht was op de oren van de internationale gemeenschap en de 

impact hiervan komt in het laatste hoofdstuk aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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IV. HISTORISCHE SCHETS VAN VOORMALIG JOEGOSLAVIË 
 

4.1  INLEIDING 
 

Om in het volgende deel de historische narratieven van Tuđman en Milošević te kunnen 

plaatsen, is het nodig om eerst een kader uit te zetten. Een ruwe historische schets van 

wat vandaag Zuid-Oost Europa genoemd wordt, met een focus op de evoluties in Kroatië 

en Servië. Het is niet de bedoeling om een gedetailleerde geschiedenis te schrijven van 

Joegoslavië, enkel om een introductie te geven op de geschiedenis van een regio die 

anders enkel tijdens haar meest dramatische momenten onze aandacht trekt. De nadruk 

zal hierbij liggen op die episodes die ook voor de historische mythologie van de jaren ’90 

relevant zullen blijken.  

Deze masterproef handelt niet over de schoolboekengeschiedenis van voormalig 

Joegoslavië. Het is niet het verleden an sich dat hier voorwerp van studie uitmaakt, maar 

wel de politieke vertaling ervan. De wijze waarop nationalistische leiders in het 

Joegoslavië van eind jaren ’80 en begin jaren ’90 via bepaalde retorische strategieën 

probeerden om het verleden weer tot leven te roepen. De geschiedenis waar Tuđman en 

Milošević mee probeerden aan te knopen was niet neutraal en vrijblijvend, maar werd 

geselecteerd en geïnterpreteerd op basis van hun politieke belangen. Het is dan ook niet 

de bedoeling om de uitspraken van beide leiders hier op hun historische waarheid te 

toetsen. Deze korte introductie van het Joegoslavië van de jaren ’90, waar het vandaan 

kwam en waarom het in oorlogsgewoel ten onder ging, fungeert als proloog voor de 

latere analyse.  

 

4.1.1. DE BALKAN ALS KRUISPUNT 
 

Wanneer er over de Balkan wordt gesproken komt men vaak bij de kruispuntmetafoor 

terecht. Door haar geografische positie vormt de regio een natuurlijke ‘crossroad’ tussen 

Oost en West. Door haar specifieke geschiedenis is de regio echter ook op andere 

vlakken een kruispunt geworden. De Balkan is een ontmoetingsplaats vol schijnbare 

opposities: Oost en West, de Islamwereld en het Christendom,  de West-Europese en de 

Byzantijnse cultuur, … Deze analyse is echter niet waardeneutraal. De tegenstellingen 

waarmee ze gepaard gaat worden immers niet zelden politiek uitgespeeld. Sommigen 

stellen de regio voor als een uniek, multicultureel experiment waarbinnen deze 

verscheidenheid een troef is. Anderen baseren zich op dezelfde kruispuntmetafoor om 
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de culturele en historische tegenstellingen te transponeren naar maatschapelijke 

opposities waarbij sociale relaties in een “wij versus zij” perspectief worden geduwd. Zo 

gebruikten zowel Tuđman als Milošević de kruispuntmetafoor. In hun discours werd de 

Balkan echter niet voorgesteld als een plaats waar beschavingen elkaar ontmoetten, 

maar als een cultureel slagveld. ‘The Clash of Civilizations’ in haar meest Europese vorm. 

De kruispuntmetafoor wordt ook makkelijk omgevormd tot het beeld van de uiterste 

verdedingspost. Zowel Tuđman en Milošević laten zich al te graag voorstellen als de 

commandanten van Europa’s laatste verdedigingslinie. Al naargelang de situatie 

verdedigen zij het oude continent tegen het Islamitische gevaar, het fascisme, het 

communisme,  maar vooral: elkaar… 

In de westerse benadering van de Balkan wordt de regio meestal niet voorgesteld op 

basis van haar eigen karakteristieken, maar wel juist in functie van haar rol als 

kruispunt. De conflictueuze geschiedenis van de regio wordt geëssentialiseerd in haar 

geografische positie. Verankerd binnen een deterministisch denken over gefixeerde 

culturen, zoals verwoord in Huntingtons Clash of civilizations, stelt men de regio vaak 

voor als een breuklijn van beschavingen.12 Volgens deze redenering is het conflict in de 

Balkan gedoemd om voort te duren, niet zozeer omwille van de eigen karakteristieken 

van haar inwoners, maar wel door haar positie binnen een wereld van botsende 

beschavingen. Het onvermijdelijke conflict tussen Oost en West, Christendom en Islam, 

Katholicisme en Orthodoxisme staat volgens deze visie elke duurzame vrede in de regio 

in de weg. En wanneer de situatie in de Balkan ontploft rommelt het in de rest van de 

wereld.  

 

 

4.1.2. WHAT’S IN A NAME? 
 

We dienen er ons van bewust te zijn dat ook onze eigen naamgeving een discursieve 

constructie is. “Balkan” is een relatief recent concept. De term duikt voor het eerst op in 

de 19e eeuw, maar dekt op dat moment een andere lading dan nu, ze verwijst naar een 

bergketen op het Balkanschiereiland.13 Wat we vandaag “Balkan” noemen wordt in die 

tijd nog omschreven als “Europees Turkije”. Echte interesse voor de regio groeit er in 

Europa ook pas wanneer het duidelijk wordt dat het Ottomaanse imperium op haar 

laatste benen loopt. De Europese gebieden scheuren zich één voor één los van het 

                                                             
12 V. Goldsworthy, “Invention and intervention: the Rethoric of Balkanization” In: B. Dušan en O. Savić, eds.  
Balkan as Metaphor: between globalization and fragmentation, Cambridge, MIT press, 2002, p. 25. 
13 M. Mazower, De Balkan: Een geschiedenis, Amsterdam, Bezige Bij, 2002, p. 20. 
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Turkse rijk, de belangen voor de Europese machten groeien en dus dringt een nieuwe 

naam voor de regio zich op. Zo wordt “Balkan” gepopulariseerd als benaming voor de 

hele regio.  

De grenzen van de Balkan zijn echter niet duidelijk afgebakend. Hoewel Slovenië deel 

uitmaakte van de Joegoslavische federatie wordt het meestal bij de Centraal-Europese 

landen geteld. Servië daarentegen wordt doorgaans wel in de Balkan gesitueerd. In 

tegenstelling tot Slovenië viel het land gedurende eeuwen onder Ottomaanse 

heerschappij, maar is het deze erfenis die van Servië een balkanland maakt? En wat met 

Kroatië? Hoewel het net als Slovenië gekleurd is door een Oostenrijks-Hongaars 

verleden wordt het door velen toch tot de Balkan gerekend. “Balkan” is meer dan enkel 

een geografische of zelfs een culturele omschrijving. Het is een discursieve constructie 

waarvan de grenzen steeds verschuiven. Daarnaast heeft “de Balkan” ook een 

uitgesproken negatieve connotatie. Al sinds de 19e en 20e eeuw wordt de naam 

geassocieerd met oorlog en wanorde. Tijdens de conflicten die volgden op het 

uiteenvallen van het Ottomaanse rijk kwam de regio in het Westen bekend te staan om 

haar bloederige onrusten en oorlogsmentaliteit. De eerste Balkanoorlog waarin Servië, 

Montenegro, Griekenland en Bulgarije zich bevrijdden van de Ottomaanse overheersing 

kon in Europese kringen aanvankelijk nog op enige goodwill rekenen. Maar na de 

onderlinge conflicten die uitmondden in de tweede Balkanoorlog kreeg het imago van de 

regio een ernstige deuk.14 Dat de Servische nationalist Gavrillo Prinćip in het Sarajevo 

van 1914  Wereldoorlog I op gang schoot maakte de perceptie in Europa er niet beter op. 

Dit beeld van de Balkan als onbeschaafd en instabiel gebied leeft bij grote delen van de 

publieke opinie ook vandaag nog. Dat mag onder andere blijken uit het succes van 

Robert Kaplans boek “Balkan Ghosts” waarin hij, niet geremd door al te veel 

wetenschappelijke methodologie, de Balkan beschrijft als een achtergestelde regio, 

gedomineerd door “Ancient Hatreds”. Die negatieve bijbetekenis van de “Balkan” heeft 

zich zelfs in onze Nederlandse taal doorgezet.  

Gestimuleerd door de nieuwe gevoeligheden die de linguistic turn met zich 

meebracht wordt er vandaag in de politieke en academische wereld omwille van deze 

veelal negatieve connotatie nog zelden over de Balkan gesproken. In plaats daarvan 

wordt vaak geopteerd voor “Zuid-Oost Europa”. Onder meer Maria Todorova, schrijfster 

van Imagining the Balkans heeft sterk geijverd voor deze nieuwe benaming. “Balkan” is 

volgens haar een te zwaar beladen concept geworden, vandaar haar voorkeur voor het 

neutralere Zuid-Oost Europa.15 Gezien het Europese perspectief voor de Balkanregio 

vandaag kan men zich echter ook afvragen of de Europese component in deze nieuwe 

                                                             
14 M. Mazower, De Balkan: een geschiedenis, p. 24. 
15 M. Todorova, Imagining the Balkans, New York, Oxford University Press, 2009, p. 23. 
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term volledig willekeurig is. Een politieke toepassing van de nieuwe naam vinden we 

onder andere in het “Stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa”. Deze organisatie werd in 

1999 op Europees initiatief opgericht in de nasleep van het conflict in Kosovo om de 

samenwerking binnen de regio te bevorderen en de gezamenlijke weg naar Europese 

toetreding te ondersteunen. 

Wanneer het gaat over de landen hebben die behoorden tot de Joegoslavische federatie 

spreekt men ook wel over “Voormalig Joegoslavië”. 16 In het geval van Macedonië is dit 

zelfs een vast onderdeel van de landsnaam geworden.17 In het Europese jargon wordt 

ook wel “Westelijke Balkan” gebruikt, echter zonder eensgezindheid over de grenzen. 

Wanneer de Europese instellingen het over de “Westelijke Balkan” hebben (en bemerk 

hier de afwezigheid van een Europese component) bedoelen ze Albanië en de landen 

van voormalig Joegoslavië die nog geen EU-lid zijn.18 Andere organisaties gebruiken 

echter hun eigen definities. Zo spreekt de Wereldbank naast Westelijke Balkan, hoewel 

niet steeds in dezelfde definitie als de EU, ook over SEE519, BCR20 en SEE21.  

Uit de verscheidenheid aan definities mag nogmaals blijken dat de naam die we aan iets 

geven niet vrijblijvend is. Verschillende namen dekken niet enkel verschillende ladingen, 

ze geven ook duidelijk hun eigen kleur aan die lading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Servië, Kroatië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Kosovo. 
17 Omdat de Grieken irridentistische avonturen vrezen ten nadele van hun eigen provincie “Macedonië” 
weigeren ze de naam van hun buurland als te erkennen. Daarom spreekt men vaak over de FYROM of 
Former Yugoslav Republic of Macedonia om het verschil met de Griekse provincie duidelijk te maken. 
18 Servië, Bosnië-Hercegovina, Montenegro, Kosovo, Albanië, FYR Macedonië; afhankelijk van de situatie 
worden Kroatië en Slovenië hier al dan niet bijgerekend. 
19 SEE5: De landen van voormalig Joegoslavië (minus Kroatië en Slovenië) + Albanië 
20 BCR: Bulgarije, Kroatië en Roemenië 
21 SEE: SEE5 + BCR http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/454763-
1213051861605/balkan_summary.pdf 
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4.2. JOEGOSLAVIË IN VOGELVLUCHT 
 

4.2.1. DOLAZAK HRVATA 
 

U junackoj zemlji miloj, lijepoj i dalekoj 

u godini Gospodnjoj sest stotina i nekoj 

spustila se na tu zemlju sila 

plava je krv narod predvodila 

 

Dajte mi komad zemlje svete 

zemlja je i mati i dijete 

 

Ljubi svoju zemlju 

na njoj ti sagradi dom 

i brani je krvlju svojom 

povezan si s njom 

In het geliefde land van helden, mooi en ver 

In het jaar zeshonderd en iets des herens 

Kwam een macht toe op dat land 

Blauw bloed leidde het volk 

 

Geef mij een deel van het heilige land 

De aarde is zowel moeder als kind 

 

Hou van je land 

Bouw op haar je thuis 

En verdedig het, door je bloed 

Ben je met haar verbonden. 

 

In zijn nummer Dolazak Hrvata (komst van de Kroaten) zingt de Kroatisch-

nationalistische zanger Thompson22 over de migraties van de 6e en 7e eeuw. In deze 

periode migreren grote groepen Slaven naar Zuid-Oost Europa. Hun herkomst is niet 

duidelijk en is vaak de inzet geweest van wetenschappelijke en politieke discussie.  In de 

gebieden waar de Slaven zich vestigden lijken zij zich vrij snel geassimileerd te hebben 

met de autochtone bevolking. Het gebrek aan wetenschappelijke consensus over de 

oorsprong van de Slavische stammen heeft aanleiding gegeven tot speculatie. Vanuit een 

streven om het onderscheid tussen de verschillende naties historisch en ook genetisch 

te determineren wordt het latere onderscheid tussen Kroaten en Serviërs door 

sommigen teruggeprojecteerd op die eerste migraties. Zo spreekt men niet over 

Slavische, dan wel over Kroatische of Servische migraties. Dergelijke continuïteitsclaims 

missen echter elke wetenschappelijke basis. De zanger Thompson gaat nog een stap 

verder. In zijn nationalistisch-religieus discours wordt Kroatië gepresenteerd als het 

heilige land, door de Heer aan de Kroaten geschonken. Het ideologische voordeel van 

een heilig land is dat je het nooit kan verliezen, een territoriaal recht bij gratie Gods.  

 

 
                                                             
22 Thompson is de artiestennaam van Marko Perković, zo genoemd naar zijn favoriete wapen als soldaat 
tijdens de oorlog in Kroatië, de “Tommygun”.  
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4.2.2. DE MIDDELEEUWSE KONINKRIJKEN 
 

Reeds vrij snel na hun komst op het Balkanschiereiland komt de bevolking die zich 

vestigt aan de Adriatische kust onder invloed van Rome. Het proces van kerstening 

begint in de zevende eeuw en is rond de negende eeuw voltooid. Tot dan wordt het 

huidige Kroatië door de regionale machten van die tijd gecontroleerd. De eerste stappen 

naar een Kroatische staat worden in de 10e eeuw gezet. In 925 wordt Tomislav I door de 

Paus van Rome tot koning van het onafhankelijke Kroatië gekroond. Het Kroatische 

koninkrijk omvat op dat moment grote delen van het huidige Kroatië en Bosnië en 

ontwikkelt zich tot een belangrijke regionale speler. Eind 11e eeuw beleeft het land haar 

gouden periode onder de heerschappij van koning Zvonimir. Zijn bewind zorgt voor 

vrede en stabiliteit in de regio, hij verstevigt de relaties met de Katholieke Kerk en 

maakt van Knin zijn hoofdstad. Het onafhankelijke Kroatië is echter geen lang leven 

beschoren. Wanneer Zvonimir sterft laat hij geen directe erfgenaam na en is het de 

koning van Hongarije die, omwille van het huwelijk tussen zijn dochter en Zvonimir, de 

Kroatische troon opeist. Na een lange opvolgingsstrijd gaat het Kroatische koninkrijk in 

1102 op in een personele unie met Hongarije.  

Tijdens de Ottomaanse opmars in Europa fungeren de Kroatische gebieden als 

belangrijke grensregio. Onder Hongaars bestuur strijden de Kroaten zij aan zij met 

andere Christelijke legers om de Ottomaanse opmars te stoppen. De paus steunt hun 

militaire inspanningen van ganser harte en roept de regio uit tot “Antemurale 

Christianitatis”, de ‘Atlantikwall’ van het katholicisme. Wanneer de Hongaren in de Slag 

bij Mohacs in 1526 beslissend worden verslagen door de Ottomanen maken de 

Kroatische gebieden zich los van Boedapest. De ene patroon wordt echter gewoon 

ingeruild voor de andere en het Kroatische parlement, de Sabor, erkent de Habsburger 

Ferdinand als haar nieuwe soeverein. 

De vroegste beginselen van een Servische staat situeren zich in de negende eeuw. De 

lokale heersers van de Vlastimirović dynastie slagen  er in om hun macht en territorium 

uit te breiden en er ontstaat een Servische heerlijkheid. Door onderlinge rivaliteit en 

externe druk veranderen de grenzen echter voortdurend. De Serviërs  zitten ingeklemd  

tussen enerzijds het Bulgaarse en anderzijds het Byzantijnse rijk. De heerschappij van 

de Nemanjić dynastie luidt een bloeiperiode in voor het middeleeuwse Servië. De 

stichter van deze familie, Stefan Nemanja, roept zich na een harde opvolgingsstrijd in 

1166 uit tot ‘groot župan’ van alle Servische landen. De erg gelovige Stefan begint een 

traditie waarin vele van zijn opvolgers hem zullen nagaan: het bouwen van kloosters. 

Deze bouwpolitiek blijkt achteraf bepalend te zijn voor het voortbestaan van de 
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Servische cultuur, religie en identiteit tijdens de eeuwen van Ottomaans bewind.23 Door 

middel van muurschilderingen werd in die kloosters het idee van een onafhankelijke, 

christelijk-orthodoxe staat in leven gehouden. Ook vandaag spelen deze kloosters nog 

steeds een belangrijke rol. Een aantal van hen ligt immers in Kosovo, dat ondanks de 

eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in 2008 door een meerderheid van de Serviërs 

nog steeds als een integraal deel van hun staat wordt gezien.  

Het is de derde zoon van Stefan Nemanja, de heilige Sava, die een bepalende rol heeft 

gespeeld in het middeleeuwse Servië. Sava heeft zelf nooit de formele leiding gehad over 

de Servische gebieden, maar door zijn diplomatieke inspanningen heeft hij wel duidelijk 

zijn stempel gedrukt op de Servische geschiedenis. In 1217 stuurt hij een gezantschap 

naar Paus Honorius III in Rome. Hij verkrijgt de pauselijke zegen en Sava’s broer, Stefan, 

wordt gekroond tot koning van Servië. Twee jaar later weet Sava van de orthodoxe 

patriarch in Byzantium autonomie af te dwingen voor de Servische-Orthodoxe Kerk. 

Sava ligt dus aan de basis van twee bepalende elementen in de Servische cultuur en 

traditie: een onafhankelijke, Servische staat en de Servisch-orthodoxe Kerk. Op zijn 

aansturen wordt ook begonnen met de canonisering van de Servische vorsten. Een 

proces dat via haar verspreiding in de kloosters een belangrijke invloed zou hebben in 

het bewaren van de Servische (statelijke) identiteit tijdens de periode van Ottomaanse 

overheersing. Het Servische koninkrijk bereikt het toppunt van haar macht onder de 

heerschappij van tsaar Dušan in de 14e eeuw. Hij realiseert een aanzienlijke 

gebiedsuitbreiding en laat zichzelf, door de speciaal daartoe gecreëerde Servische 

patriarch, uitroepen tot keizer. Bij zijn dood in 1355 laat Dušan een rijk achter dat zich 

uitstrekt van de Donau tot de Peleponnesos.  Zijn opvolgers hebben echter niet dezelfde 

leiderscapaciteiten en onderlinge twisten gecombineerd met een opkomende 

Ottomaanse macht in oosten zorgen voor de desintegratie van het Servische rijk.24 Het is 

dan ook in verdeelde slagorde dat de Serviërs in 1371 de strijd moeten aangaan met de 

Turken in wat bekend staat als de slag bij Maritsa. De Serviërs lijden een militaire en 

strategische nederlaag en grote delen van het huidige Bulgarije, Macedonië en Zuid-

Servië vallen vanaf dat moment onder Ottomaanse heerschappij. Wat overblijft van het 

Servische rijk wordt nu bestuurd door feodale vorsten, waarvan Lazar Hrebeljanović de 

belangrijkste is.  Het is echter niet de slag bij Maritsa maar wel de, nochtans strategisch 

minder belangrijke, slag bij Kosovodie een centrale rol zal spelen in de Servische 

geschiedenis. 25  Op 28 juni 1389, in de Servische cultuur bekend als St. Vitus dag, trad 

een christelijk (maar niet uitsluitend Servisch) leger onder leiding van prins Lazar aan 

                                                             
23 T. Judah, The Serbs: history, myth, and the destruction of Yugoslavia, New Haven, Yale University Press, 
1997, p. 34. 
24 T. Judah, The Serbs, p. 26. 
25 In het Nederlands wordt vaak ook gesproken over “de slag bij het Merelveld”. 
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om de Ottomaanse overmacht van antwoord te dienen. Volgens de mythe kreeg Lazar op 

de vooravond van de grote strijd bezoek van een engel die hem voor de keuze stelde 

tussen een werelds of een hemels Servië. Lazar koos voor het laatste, de Ottomanen 

boekten een verpletterende overwinning en Servië zou de komende vijf eeuwen deel 

uitmaken van het Ottomaanse imperium.  

 

4.2.3. KROATIË EN SERVIË BINNEN DE GROTE RIJKEN 
 

Na de Hongaarse nederlaag tegen de Turken in de slag bij Mohacs in 1526 zoeken de 

Kroaten bescherming onder de mantel van het Habsburgse rijk. Gedurende meer dan 

drie eeuwen, van 1527 tot 1868, maakt het koninkrijk Kroatië, met als hoofdstad Zagreb, 

als een aparte entiteit deel uit van het Habsburgse imperium. Het koninkrijk 

concentreert zich rond de steden Zagreb en Rijeka, zodat grote delen van het huidige 

Kroatië buiten haar grenzen vallen. Slavonië, gelegen in het noord-oosten van het 

Kroatië van vandaag, valt na 1526 onder Ottomaanse controle. Na een succesvol 

Oostenrijks-Hongaars offensief wordt de regio echter heroverd en door het verdrag van 

Karlowitz uit 1699 als koninkrijk binnen het Habsburgse rijk opgenomen. In 1868 wordt 

besloten om de koninkrijken van Kroatië en Slavonië samen te voegen. De nieuwe 

bestuurlijke eenheid Kroatië-Slavonië komt onder Hongaarse controle te staan. Dalmatië 

valt deze gehele periode buiten de controle van zowel de Habsburgers als de Ottomanen. 

Vanaf de 13e eeuw vallen de gebieden langs de Adriatische kust immers onder de 

Venetiaanse invloedssfeer. Het huidige Dubrovnik speelt in die periode onder de naam 

Ragusa een belangrijke rol als regionaal handelscentrum. Na de val van Venetië in 1797 

wordt Dalmatië bezet door de troepen van Napoleon. Hij lijft de regio in 1809 als 

“Illyrische provincieën” in bij zijn Empire.  

De Krajina is een gordel van land die zich voor het grootste deel door het huidige Kroatië 

slingert. Ze wordt in het leven geroepen door de Habsburgers als militaire 

verdedigingslinie tegen de Ottomaanse invallen. De bedoeling is om via een 

aaneenschakeling van verdedigde burchten en garnizoenssteden een cordon sanitaire te 

vormen rond de Ottomaanse gebieden. Door verschillende migratiestromen kent de 

regio een etnisch zeer diverse bevolking. Op bepaalde momenten voeren de 

Habsburgers immers een actief migratiebeleid waarbij Serviërs uit de Ottomaanse 

gebieden worden aangetrokken om de Krajina te bevolken. Daardoor kent deze regio, 

hoewel gelegen binnen de grenzen van het huidige Kroatië, een belangrijke Servische 

gemeenschap. Deze historisch gegroeide etnische diversiteit zal tijdens het conflict in de 

jaren ’90 een belangrijke rol spelen. 
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Na de nederlaag bij Kosovo in 1389 worden de Servische heerlijkheden vazalstaten. Ze 

behouden nog enige autonomie, maar zijn wel verplicht om de Ottomanen zowel 

financieel als militair te steunen. De Ottomaanse overheersing wordt echter niet zonder 

slag of stoot aanvaard. Gedurende meer dan een halve eeuw volgen de lokale opstanden 

elkaar in sneltempo op. Telkens het Ottomaanse imperium een periode van crisis 

doormaakt, proberen de Servische heersers zich weer uit haar greep los te maken. Dit 

kan echter niet verhinderen dat in 1459 de Servische gebieden definitief worden 

ingelijfd bij het Ottomaanse rijk. De Turkse heerschappij gaat gepaard met relatieve 

vrijheid en autonomie op het vlak van cultuur, religie en lokaal bestuur. Bij afwezigheid 

van een eigen staat is de orthodoxe kerk de enige instelling die de “Servische” identiteit 

bewaart en in leven houdt. In de kloosters en vanaf het preekgestoelte worden de 

herinneringen aan een onafhankelijk Servië bij de bevolking in leven gehouden.  

Ondanks belangrijke opstanden in 1683, 1804 en 1815 zal het uiteindelijk tot 1875 

duren eer Servië opnieuw als een onafhankelijke staat wordt erkend. Vijf eeuwen van 

Ottomaanse heerschappij hebben zonder twijfel hun sporen nagelaten op de 

maatschappij. Deze Ottomaanse erfenis wordt echter niet altijd als dusdanig erkend of 

gewaardeerd.  In de geschiedschrijving wordt doorgaans erg weinig aandacht besteed 

aan de periode. De Turkse heerschappij wordt door een meerderheid van Servische 

historici gezien als een interruptie, een historische storing.26 De vijf eeuwen van 

Ottomaans bewind stellen immers een ernstig probleem voor de continuïteitsthese die 

nationale geschiedenissen vaak kenmerkt. In communistisch Joegoslavië werd het 

nationaliteitenvraagstuk simpelweg van de tafel geveegd, maar zodra het nationalisme 

eind jaren ’80 en begin jaren ’90 weer de kop opsteekt, ontstaat ook de nood aan 

nationale geschiedschrijving. Om redenen van continuïteit en historisch erfgoed ligt de 

focus eerder op de middeleeuwse koninkrijkjes dan op de Ottomaanse periode. 27 Dit 

niet enkel om een hernieuwd nationaal streven te legitimeren, maar ook om de jonge 

Servische staat een plaats te geven binnen de Europese cultuur. Een geschiedenis die de 

afgelopen 500 jaar gekenmerkt is door een Islamitisch, Ottomaans bewind vormt 

immers een struikelblok wanneer je je als natie wilt promoten als de verdediger van de 

Europese beschaving.  

 

 

                                                             
26 M. Mazower, De Balkan: een geschiedenis, p. 36. 
27 M. Mazower, De Balkan: een geschiedenis, p. 37. 
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4.2.4. MIGRATIE EN ETNISCHE DIVERSITEIT 
 

Het Joegoslavië van de jaren ’90 was een etnisch lappendeken. Enkel Slovenië kent een 

relatief homogene bevolking. De andere republieken worden gekenmerkt door 

aanzienlijke etnische minderheden. Bosnië is op demografisch vlak het meest divers: in 

de volkstelling van 1991 verklaart 43.5% van de bevolking moslim (Bosniak) te zijn. De 

Serviërs en Kroaten maken op dat moment respectievelijk 31.2% en 17.4% van de 

bevolking uit. 28 

De belangrijke etnische minderheden in verschillende regio’s zijn het gevolg van 

historische processen. Gedurende eeuwen was de regio de speelbal van grote multi-

etnische rijken. Zowel militaire, economische als politieke ontwikkelingen zetten 

migratiestromen in gang. Deze historische migraties die nu eens langzaam en 

onopvallend en dan weer bruusk en massaal verliepen, zorgden voor de complexe 

etnische samenstelling van Joegoslavië begin jaren ’90.  

 

De nationale identiteiten in voormalig Joegoslavië zijn multidimensioneel en dynamisch. 

Natievorming is een historisch proces, dit impliceert dat nationale identiteiten niet 

tijdloos zijn. Voor de 19e eeuw lijkt het identiteitsbesef vooral bepaald te zijn door lokale 

verankering en het behoren tot een bepaalde sociale of religieuze groep.29 Het 

                                                             
28 M. Mann, The dark side of democracy: explaining ethnic cleansing, New York, Cambridge University Press, 
2004, p. 366. 
29 R. Detrez. De sloop van Joegoslavië. Relaas van een boedelscheiding, Antwerpen, Hadewijch, 1996, pp. 42-
43. 
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voormalige Joegoslavië kent drie grote geloofsgroepen: Katholieken, Orthodoxen en 

Moslims. De oorsprong van de Katholiek – Orthodoxe opdeling ligt in de klassieke 

oudheid. Na het uiteenvallen van het Romeinse rijk in 395 vormt de Drina30 de 

scheidslijn tussen het westelijke en het oostelijke deel. Terwijl het Byzantijnse rijk het 

Orthodoxe-Christendom tot staatsgodsdienst verheft bleef het West-Romeinse rijk 

onder invloed van Rome staan. Een definitieve scheiding komt er echter pas ten gevolge 

van het Oosters Schisma in 1054. De Islam wordt door de Ottomanen naar de Balkan 

gebracht. Ondanks de relatieve godsdienstvrijheid binnen het Ottomaanse rijk, is het 

aanzienlijke aandeel van de lokale bevolking dat zich, met name in Bosnië, tot de Islam 

bekeert te verklaren door de fiscale voordelen en de mogelijkheid tot sociale promotie 

die er aan verbonden waren. Vanaf de 19e eeuw vindt er onder invloed van 

nationalistische ideeën, overgewaaid uit Europa, een kristallisatie van nationale 

identiteiten plaats die zich in belangrijke mate ent op de bestaande religieuze 

verdelingen31. Verschillende facetten zoals taal, geloof en een gedeeld verleden worden 

samengevoegd tot een nationaal canon. De vorming van een distinctieve Kroatische en 

Servische identiteit vindt halverwege de 19e eeuw plaats. Een specifieke “Bosniak” 

(Bosnische Moslim) identiteit ontwikkelt zich pas later, in de 2e helft van de 20e eeuw.32 

Dat het proces van natievorming tot op de dag van vandaag doorgaat mag onder andere 

blijken uit de Montenegrijnse case. Montenegro en haar bevolking zijn historisch en 

maatschappelijk steeds nauw verbonden geweest met Servië. Na de recente 

onafhankelijkheid in 2006 werd de zoektocht naar een eigen, distinctieve 

Montenegrijnse identiteit echter versneld. Dit resulteerde onder andere in de erkenning 

van het Montenegrijns als officiële taal en de oprichting van een Montenegrijns-

Orthodoxe Kerk. 

 

4.2.5. NATIONALE OPSTANDEN TIJDENS DE 19E EEUW 
 

Gedurende de hele periode van Ottomaanse dominantie op de Balkan vinden er 

verschillende opstanden plaats onder de Servische bevolking. Laten we ons echter 

hoeden voor anachronismen en deze onrusten niet meteen als nationale revoltes 

bestempelen. Eén van die opstanden die nog steeds tot de verbeelding van veel Serviërs 

                                                             
30 De rivier Drina loopt grotendeels langs de Bosnische-Servische grens en mondt uit in de Sava. 
31 T. Judah, The Serbs,  p. 43.  
Hoewel religie het belangrijkste bestanddeel werd van de nationale identeiten op de Balkan was deze link 
ook niet determinerend. Zo heeft bijvoorbeeld de Albanese natie een uitgesproken multi-religieus 
karakter: Moslims maken met 70% de grootste groep uit, Orthodoxen (20%) en Katholieken (10%), 
komen op 2 en 3. R. Detrez, Sloop van Joegoslavië, p.  43. 
32 Officiële erkenning van “Bosniakken” als ethno-nationale groep in Joegoslavië in 1971. 
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spreekt is die van patriarch Arsenije. Eind 17e eeuw lijden de Ottomaanse legers enkele 

strategische nederlagen tegen het Habsburgse imperium. De troepen van de sultan 

hebben geen andere keuze dan zich terug te trekken en in 1689 stoot het Oostenrijks-

Hongaarse leger door tot Kosovo. Dit is voor de orthodoxe patriarch Arsenije het teken 

om zijn gelovigen op te roepen in opstand te komen tegen het Ottomaanse bewind. Het 

geluk van de Habsburgers keert echter. Enkele militaire nederlagen later zien zij zich op 

hun beurt genoodzaakt terug te trekken. Voor de opstandige Serviërs onder leiding van 

Arsenije zit er niets anders op dan samen met de Habsburgers de aftocht te blazen. De 

patriach verkrijgt garanties van het Habsburgse bestuur en samen met 30.000 Servische 

families vat hij de epische tocht aan richting Zuid-Hongarije, waar hij in Sremski Karlovci 

een nieuw patriarchaat sticht. De achterblijvende orthodoxe instituties worden door de 

Ottomanen onder curatele geplaatst.  

Begin 19e eeuw vinden we duidelijkere nationale elementen terug in de Servische 

onlusten. In 1804 laten de Dahi’s, de heersende elite van Janitsaren, als strafmaatregel 

150 lokale Servische heersers executeren. Een reactie blijft niet uit, en onder leiding van 

Đorđe Petrović (Karađorđe) (1768-1817) komt de bevolking in opstand. De onrusten 

richten zich aanvankelijk vooral tegen het harde beleid van de Janitsaren, maar al snel 

radicaliseren de eisen van de rebellen en komt ook de vraag tot onafhankelijkheid op 

tafel. De Russische tsaar ziet hierin zijn kans om de Ottomanen de oorlog te verklaren en 

moedigt de Serviërs aan om hun opstand voort te zetten. Wanneer de Russen en de 

Turken even later rond de onderhandelingstafel zitten is echter van een onafhankelijk 

Servië geen sprake meer en in 1813 ziet Karađorđe zich genoodzaakt naar het 

buitenland te vluchten. De eerste nationale opstand is geen succes.  

In 1815 heeft Miloš Obrenović meer geluk. Hij leidt een succesvolle opstand tegen de 

Ottomaanse macht en bekomt een zekere autonomie voor de Servische gebieden, zo 

krijgen de lokale leiders onder andere het recht om eigen taksen te innen. Karađorđe 

was de mening toegedaan dat met deze geslaagde opstand ook voor hem het moment 

was aangebroken om  naar Servië terug te keren. Obrenović dacht er zelf anders over en 

Karađorđe wordt uit de weg geruimd. Servië wordt na 1815 een autonome 

prinsheerlijkheid binnen het Ottomaanse imperium. Wanneer in 1875 christelijke 

boeren in Bosnië in opstand komen ziet Servië daarin de kans om haar invloed in de 

regio uit te breiden. Met het oog op een aanzienlijke gebiedsuitbreiding in Bosnië 

verklaren ze de Ottomanen wederom de oorlog. Aanvankelijk lijden de opstandelingen 

ernstige verliezen, tot Rusland zich opnieuw in het conflict mengt. Op de conferentie van 

Berlijn in 1878 worden de nieuwe invloedssferen op de Balkan vastgelegd, maar de 

Balkanlanden zelf hebben niets in de pap te brokken. Servië en Montenegro worden elk 
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als onafhankelijke staten erkend, maar Bosnië wordt tot onvrede van de Serviërs onder 

de voogdij van het Habsburgse rijk geplaatst 

Kroatië is als bestuurlijke entiteit, zij het niet in haar huidige vorm, steeds blijven 

bestaan binnen het Habsburgse rijk. De reële macht van Kroatische instituties zoals het 

parlement, de Sabor, was beperkt, maar de rol die ze speelden in de creatie van een 

nationale ruimte, zowel politiek als maatschappelijk, is toch niet te verwaarlozen. De 

eerste Kroatische nationale bewegingen situeren zich in de 19e eeuw. Ante Starčević 

(1823-1896) in Kroatië ook gekend als Otac Domovine (vader van het vaderland), 

speelde een belangrijke rol in deze beweging. Als leider en stichter van de HSP 

(Kroatische partij der Rechten) ijverde hij voor een verregaande Kroatische autonomie. 

Voor Starčević was de nationale strijd in de eerste plaats een politieke strijd. Zijn 

partijgenoot, Eugen Kvaternik koos de weg van de gewapende opstand, maar na een 

onsuccesvolle revolte in 1871, waarbij Kvaternik zelf omkwam, werden vanuit Wenen 

de duimschroeven aangedraaid. Het ontluikende Kroatische nationalisme wordt de kop 

ingedrukt.  

 

4.2.6. BALKANOORLOGEN EN WERELDOORLOG I 
 

De eerste Balkanoorlog breekt uit in 1912. Servië, Montenegro, Bulgarije en Griekenland 

verenigen zich in de zogenaamde “Balkan alliantie” en binden de strijd aan met het 

Ottomaanse rijk. In 1913 wordt het conflict bezegeld met de vrede van Londen. Vooral 

voor Servië betekent de eerste balkanoorlog een belangrijke overwinning. Het Servische 

territorium wordt verdriedubbeld en haar “historische hartregio”, Kosovo, wordt 

heroverd. Bulgarije is echter misnoegd over de verdeling van de buit. Aangemoedigd 

door Oostenrijk-Hongarije, dat haar reserves had tegenover een te sterke Servische 

macht aan haar grenzen, verklaart Bulgarije in 1913 de oorlog aan haar voormalige 

bondgenoten. De Tweede Balkanoorlog is een feit, maar het Bulgaarse voornemen om te 

nemen wat haar toekomt kent een ongelukkige afloop. Zowel Turkije als Roemenië 

profiteren van de situatie door op hun beurt Bulgarije aan te vallen. Een strijd op alle 

fronten kan het land onmogelijk winnen en in de vrede van Boekarest verliest Bulgarije 

een groot deel van de gebieden die ze in de eerste Balkanoorlog had gewonnen.  

De spanningen tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië hebben een geschiedenis. In het 

Wenen van begin 20e eeuw kijkt men met wantrouwen naar de opkomende Servische 

staat. Men vreest voor de mogelijke aantrekkingskracht die dit zou kunnen hebben op de 

Slavische bevolking binnen de eigen grenzen. De beslissing van 1874 om Bosnië, met 

haar Servische meerderheid, aan Oostenrijk-Hongarije toe te wijzen kan op weinig 
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begrip rekenen in Servië. Wanneer Oostenrijk-Hongarije beslist om Bosnië-Herzegovina 

in 1908 ook officieel te annexeren raken de gemoederen oververhit. De bemoeienissen 

van Wenen tijdens de Balkanoorlogen waren evenmin bevorderlijk voor de relaties 

tussen beide landen. Wanneer de opgebouwde spanningen tot uitbarsting komen wordt 

heel Europa in het conflict meegetrokken. De Oostenrijkse aartshertdog besluit om op 

28 juni 1914 een bezoek te brengen aan Sarajevo. Dat Franz Ferdinand het betwiste 

Bosnië bezocht, uitgerekend op Vidovdan, de dag waarop de Servische strijd in Kosovo 

wordt herdacht, was niets minder dan een provocatie aan het adres van de Servische 

naionalisten. De Bosnische Serviër Gavrilo Prinćip beraamde met zijn kompanen van de 

“Zwarte Hand” een moordcomplot. Met zijn Belgische FN Browning maakt de jonge 

student een einde aan Franz-Ferdinand én de delicate vrede in Europa.  

Oostenrijk-Hongarije stelt Servië een ultimatum waarvan iedereen weet dat het nooit 

aanvaard zou worden en via een systeem van militaire allianties wordt heel Europa in 

het conflict meegesleurd.  Aan het Westelijke front stabiliseert de oorlog zich vrij snel in 

de loopgraven, in Zuid-Oost Europa is dit, onder andere door de geografische 

omstandigheden niet het geval.  

 Op 28 juli 1914 verklaart Wenen de oorlog aan Servië. Met behulp van hun Russische 

bondgenoten slagen de Serviërs er aanvankelijk echter in in om wonderwel weerstand 

te bieden tegen de Oostenrijks-Hongaarse overmacht. Wanneer Bulgarije, met 

veroveringen in Macedonië in het vooruitzicht, wordt overtuigd om zich aan de kant van 

de asmogendheden te scharen, en op haar beurt Servië aanvalt wordt de situatie echter 

snel onhoudbaar. Een strijd op twee fronten kan het relatief kleine Servische leger niet 

lang volhouden en een tactische terugtrekking dringt zich op. Het leger, de regering, de 

koning, duizenden burgers en zelfs de stoffelijke resten van de middeleeuwse vorst 

Stefan Prvovenčani, vatten de tocht aan vanuit Servië, via Kosovo, Montenegro en 

Albanië naar Griekenland. Snel na hun vertrek wordt Servië door Oostenrijk-Hongarije 

en Bulgarije bezet. Wanneer in 1918 de veer van de asmogendheden lijkt te breken trekt 

het Servische leger, gesteund door de Fransen, Britten en Grieken, vanuit hun basis in 

Salonica weer op naar Servië en herovert het land. In de Servische geschiedenis staat 

wereldoorlog I te boek als een periode van immense offers en onrecht. Met 850.000 

slachtoffers33, of een kwart van de vooroorlogse bevolking, heeft het land dan ook zwaar 

in de klappen gedeeld. Een hoge tol voor een conflict waar de Servische leiders naar 

eigen zeggen geen enkele schuld aan hadden.  

 

                                                             
33 Er is discussie onder historici over de juistheid van deze cijfers, maar het staat in elk geval vast dat de 
impact aanzienlijk was en Servië tot één van de zwaarst getroffen landen van Europa behoorde.  



27 
 

4.2.7. KONINKRIJK VAN SERVIËRS, KROATEN EN SLOVENEN 
 

Het idee om te komen tot een Zuid-Slavische of Joegoslavische eenheid dateert uit de 

jaren dertig van de 19e eeuw.34 De Illyrische beweging, die haar naam dankt aan het volk 

dat in de klassieke oudheid in deze regio leefde, stond vooral sterk bij de Kroaten en 

Slovenen. Zuid-Slavische samenwerking binnen de context van het Oostenrijks-

Hongaarse keizerrijk zou hun politieke gewicht sterk kunnen vergroten. In Servië 

bestond er minder animo voor een Joegoslavische eenmaking. Onder invloed van 

minister Garašanin was de Servische buitenlandse politiek er op gericht om Servië 

binnen de grenzen van het middeleeuwse rijk van Dušan te herstellen. Dit Groot-

Servische streven richtte zich in de eerste plaats op een hereniging met Bosnië.  

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog worden de geopolitieke kaarten in Europa, en 

met name in de Balkan, grondig herschikt. De twee multinationale rijken die gedurende 

eeuwen de geschiedenis hebben gestuurd houden beiden definitief op met bestaan. 

Onder Ata Turk ontstaat er een Turkse natiestaat en het Oostenrijks-Hongaarse 

imperium implodeert. Slovenië, Bosnië en Kroatië manifesteren zich als soevereine 

spelers. Hoewel zij onder het Oostenrijks-Hongaarse bewind vaak wel een zekere 

bestuurlijke autonomie kenden hadden deze regio’s geen recent verleden als 

onafhankelijke staat. Om deze en andere redenen besluiten de voormalige Habsburgse 

gebieden om de krachten te bundelen. Nog voor het officiële einde van de oorlog wordt 

de staat van Slovenen, Kroaten en Serviërs uitgeroepen. Dit experiment was echter 

slechts van korte duur. Niet veel later, op 24 november 1918, wordt een grotere unie 

gevormd waarbij ook Servië en Montenegro zich aansluiten. Het koninkrijk van Serviërs, 

Kroaten en Slovenen was geboren, met de Servische dynastie aan het roer. 

Het koninkrijk wordt echter nooit een stabiele eenheid. Enerzijds zijn er de 

voortdurende spanningen met de buurlanden. Met name met Italië, dat door het verdrag 

van Rapallo vaste voet aan de grond kreeg in Dalmatië, leeft het koninkrijk op 

gespannen voet. Maar ook intern lopen de spanningen al snel op. De centralistische 

tendensen van de Servische elite vallen bij de andere nationale groepen in slechte aarde. 

Met name de Kroaten, na de Serviërs de grootste groep, onder leiding van Stjepan Radić, 

aanvaarden deze politiek vanuit Belgrado niet langer. 35  Wanneer in 1928 een 

Montenegrijns parlementslid enkele Kroatische collega’s, waaronder Radić, tijdens een 

verwoed debat neerschiet komt de bevolking in Zagreb in opstand. Koning Alexander 

besluit dat het tijd is voor actie en na een koninklijke coup in 1929 maakt hij een einde 

aan het democratische experiment. Het koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen 

                                                             
34 Detrez. De Balkan van burenruzie tot burgeroorlog, p. 115. 
35 T. Judah, The Serbs, p. 106. 
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heet nu kortweg “Koninkrijk Joegoslavië”, de binnenlandse grenzen worden hertekend 

en regionale en oppositiepartijen worden buiten spel gezet.  

 

 

4.2.8. WERELDOORLOG II 
 

Wanneer de tweede wereldoorlog uitbreekt bevindt het Joegoslavische koninkrijk zich 

in een penibele situatie. Na de Anschluss in 1938 grenst het land rechtstreeks aan het 

opkomende Nazi-Duitsland. Bulgarije, Hongarije en Roemenië hadden zich al aan Hitlers 

kant geschaard en Albanië was sinds 1939 Italiaans domein. Omsingeld door de 

Asmogendheden staat Joegoslavië voor de keuze: buigen of breken. In 1941 zwicht de 

Joegoslavische regent Paul voor de druk en hij tekent de toetreding tot het Duitse kamp. 

Hij slaagt er evenwel in om een aantal belangrijke voorwaarden af te dwingen. Zo 

zouden de Joegoslavische grenzen gerespecteerd worden, was er geen plicht om troepen 

te leveren en kreeg men de vage belofte dat er na de oorlog kon gesproken worden over 

de Joegoslavische claims op Salonika. De overgave kan echter op geen begrip rekenen bij 

de Servische legertop en de volgende dag plegen zij met steun van de Servische 

bevolking en de Orthodoxe Kerk een staatsgreep. Volgens de populaire overlevering 

kwam de bevolking in Belgrado op straat en scandeerden ze leuzen als “Bolje rat nego 

pakt, bolje grob nego rob”36 (Beter oorlog dan het pakt, beter het graf dan de slavernij). 

Eens ze de macht hebben overgenomen zien de putschisten echter snel het uitzichtloze 

van de situatie in en verklaren ze zich aan het verdrag met Duitsland te willen houden. 

Het kwaad is echter al geschied: een furieuze Hitler geeft het bevel tot “Operatie 

Vergelding” en op 6 en 7 april wordt Belgrado verwoestend gebombardeerd met 

duizenden slachtoffers tot gevolg. Duitse, Hongaarse en Italiaanse troepen vallen 

Joegoslavië binnen, de regering vlucht in ballingschap naar Londen en binnen de 10 

dagen is het volledige land bezet.  

De Asmogendheden kiezen er voor om Joegoslavië via een systeem van indirect rule te 

besturen. In Kroatië wordt een marionettenregime geïnstalleerd. De NDH 

(Onafhankelijke Staat Kroatië) strekt zich uit over het huidige Kroatië en Bosnië. Het 

Uštaša regime onder Pavelić begaat gruwelijke misdaden tegen de niet-Kroatische 

bevolking. In het vernietigingskamp van Jasenovac komen tienduizenden Serviërs, Joden 

en politieke opposanten om. Door de specifieke geografie van de Balkan met haar 

dunbevolkte binnenland en bergachtige regio’s slagen de asmogendheden er echter 

                                                             
36 A. Lebor, Slobodan Milošević: biografie, Amsterdam, Balans, 2002, p. 19. 
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nooit in om het grondgebied helemaal te controleren, dit laat de ruimte voor 

verzetsbewegingen. De twee belangrijkste groepen zijn enerzijds de Servisch 

royalistische četniks en anderzijds de partizanen. De Četniks onder Draža Mihailović 

streefden naar het herstel van het koninkrijk Joegoslavië en daarbinnen was er volgens 

Mihailović geen plaats voor de communistische partizanen van Tito. Ondanks de 

gemeenschappelijke vijand slagen beide groepen er niet in om een eengemaakt front te 

vormen. Er ontstaat in tegendeel een burgeroorlog binnen de oorlog.37 De geallieerden, 

wantrouwig tegenover een communistisch avontuur, kiezen er aanvankelijk over om 

Mihailović te steunen. Wanneer deze in zijn strijd tegen de Partizanen echter steeds 

meer de hulp zoekt van de Duitse en Italiaanse bezetters valt hij uit de gratie. De 

voorkeur gaat nu naar Tito en deze slaagt er tegen het einde van de oorlog in om met 

zijn Partizanen Joegoslavië op eigen kracht te bevrijden. Op deze manier staat Tito na de 

tweede wereldoorlog noch bij het Westen, noch bij de Sovjets in het krijt en kan hij met 

Joegoslavië een onafhankelijke koers varen.  

 

 

4.2.9. COMMUNISTISCH JOEGOSLAVIË 
 

Het koninkrijk is nooit een echte eenheid geweest. Tito begreep dat als hij van zijn 

Joegoslavië een duurzame unie wilde maken, hij een manier zou moeten vinden om de 

verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam te laten samenleven. De tweede 

wereldoorlog had diepe wonden geslaan in Joegoslavië, zowel tussen als binnenin de 

verschillende etnische groepen. Tito maakt in 1945 de ongelukkige keuze om het 

verleden te proberen begraven. De Servische Četniks, Tito’s rivalen, worden op gelijke 

hoogte geplaatst met de Kroatische collaborateurs en historisch onderzoek naar de 

Tweede Wereldoorlog wordt ontmoedigd. “Bratstvo i Jedinstvo” (broederschap en 

eenheid) wordt de nieuwe leuze in het socialistische Joegoslavië. Vergeven en vergeten, 

maar toch vooral dat laatste. Het communisme was een toekomstproject en de 

verdeeldheid uit het verleden had hier volgens Tito geen plaats in. Oude wonden 

heelden echter niet en de spoken uit het verleden werden door de nationalistische 

bewegingen ingelijfd in de jaren ’90. 

De institutionele organisatie van de Joegoslavische federatie laat zich misschien het best 

uitleggen door een populaire grap uit die tijd:   

                                                             
37 Meer dan de helft van de 1.700.000 Joegoslavische slachtoffers tijdens de tweede wereldoorlog viel door 
toedoen van de Ustaša’s, četniks of Partizanen. R. Detrez, De Balkan. Van Burenruzie tot Burgeroorlog, 
Antwerpen, Hadewijch, 1992, p. 119. 
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“Joegoslavië heeft 7 grenzen, 6 republieken38, 5 naties39, 4 talen40, 3 religies41, 2 

alfabetten42 en 1 baas43!” 

Joegoslavië is altijd, en hoe kan het ook anders met zo’n etnische samenstelling, een 

evenwichtsoefening geweest. De verschillende republieken hadden een zekere 

autonomie, maar belangrijke beslissingen met betrekking tot buitenlands beleid, 

economie of defensie werden op het federale niveau genomen. Naast een eigen regering 

had elke republiek ook een eigen communistische partij. Hoewel de uiteindelijke 

beslissingskracht van de republieken, zeker in het vroege Joegoslavië  relatief beperkt 

was creëerden zij wel het politieke en maatschappelijke kader waarbinnen zich de latere 

nationalistische bewegingen zouden kunnen vormen.  

Joegoslavië heeft altijd een unieke positie ingenomen tussen het Oosten en het Westen. 

Ookal stond Tito aan het hoofd van een socialistische federatie, hij is er toch in geslaagd 

om Joegoslavië niet in het Koude Oorlog keurslijf te laten wringen. Al snel na het einde 

van de Tweede Wereldoorlog liepen de spanningen tussen Maarschalk Tito en Stalin op. 

Die laatste keek met wantrouwen naar de al te onafhankelijke Joegoslavische leider, en 

Tito op zijn beurt voelde er weinig voor om zijn Joegoslavië te laten degraderen tot een 

Sovjet satelietstaat. In 1948 komt het tot een breuk: de Sovjet Unie verbreekt alle 

banden met Joegoslavië en het land wordt uit de Kominform gezet. De grote Sovjet broer 

verandert van de ene dag op de andere in de grootste vijand en Tito zuivert zijn rangen 

van alle (vermeende) Stalingetrouwen. De breuk met Moskou legt Joegoslavië ook geen 

windeieren. Het Westen ziet zijn kans schoon om het communistische blok te verdelen 

en haalt gul haar portefeuille boven in Belgrado. Joegoslavië kan de komende decennia 

rekenen op goedkope leningen uit het Westen. Tito voelt zich uitstekend in deze rol en 

samen met voormalige kolonies en vrijheidsbewegingen uit de derde wereld richt hij de 

organisatie van ongebonden landen op. Een derde weg in het gepolariseerde koude 

oorloglandschap.  

De Joegoslavische economie sleept zich van crisis tot crisis, maar gesteund door 

goedkope buitenlandse leningen kent de bevolking in verhouding tot andere 

communiste landen een vrij hoge levensstandaard. Tijdens de jaren ’70 ontwikkelt de 

Adriatische kust zich tot een toeristische trekpleister. De vele buitenlandse toeristen 

brengen harde valuta, maar ook direct contact met het Westen met zich mee. Door de 

goede betrekkingen met Europa heeft de Joegoslavische bevolking ook de mogelijkheid 

                                                             
38Servië, Kroatië, Bosnië en Hercegovina, Slovenië, Macedonië en Montenegro 
39 Serviërs, Kroaten, Slovenen, Macedoniërs en Montenegrijnen (en later ook Bosniakken of Moslims) 
40 Servo-Kroatisch, Sloveens, Macedonisch, Albanees (geen officiële landstaal) 
41 Rooms-Katholiek, (Servisch)-Orthodox en Islam 
42 Latijns en cyrillisch alfabet 
43 Tito! 
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om buiten het eigen land te reizen. Vele jonge mannen trekken als gastarbeider naar 

Centraal- en West-Europa en brengen via een systeem van remittances op hun beurt 

buitenlandse valuta in het land.  

 

 

4.2.10. PROLOOG VAN EEN BURGEROORLOG 
 

Tim Judah, auteur van The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia, ziet de 

val van Ranković in 1966 als een kantelmoment tussen de consolidatie na Wereldoorlog 

Twee en de burgerloog van de jaren negentig. Als protegé van Tito schopte Ranković het 

tot minister van Binnenlandse zaken, leider van de geheime dienst en uiteindelijk zelfs 

vice-president. Het werd algemeen aangenomen dat Ranković dé man was om Tito op te 

volgen. In de tweede helft van de jaren zestig wordt er in Joegoslavië gediscussieerd 

over politieke hervormingen. Er is verdeeldheid tussen voor-en tegenstanders van 

politieke en economische decentralisatie. Met de centrifugale krachten die het 

centralisme in het koninkrijk Joegoslavië in werking had gesteld in het achterhoofd, was 

Tito eerder geneigd om hervormingen in de richting van decentralisatie te steunen. 

Ranković daarentegen sprak zich uit als voorstander van een sterk, centraal 

georganiseerd Joegoslavië. Zijn centralistische opvattingen, samen met zijn harde 

optreden tegen de Albanese Kosovaren maakten Ranković geliefd bij de Servische 

bevolking. Tito dulde echter geen tegenspraak en uit angst dat Ranković zijn eigen 

positie zou kunnen ondermijnen stuurde hij hem de laan uit.  

Na de val van Ranković zet Joegoslavië koers richting liberalisering en decentralisatie. 

Deze beweging kent zijn culminatiepunt in de grondwet van 1974. De verschillende 

republieken krijgen meer autonomie en er wordt een poging gedaan om het evenwicht 

tussen de verschillende naties te herstellen. De Serviërs zijn de talrijkste groep in 

Joegoslavië, maar hun numerieke én politieke overwicht is steeds een doorn in het oog 

van de andere bevolkingsgroepen geweest. Met de bedoeling om de Servische macht in 

te perken worden er binnen de Servische republiek twee autonome regio’s gecreëerd: 

Vojvodina en Kosovo. De Vojvodina is een regio in het Noorden van Servië met 

belangrijke Hongaarse en Kroatische minderheden. In Kosovo vormden de Serviërs zelfs 

maar een kleine minderheid tegenover zo’n 85% Albanezen. Beide autonome regio’s 

kregen een vetorecht tegen beslissingen van de Servische republiek én een zetel in het 

federale comité.  
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Na de val van Ranković verslechteren de Servisch-Kroatische relaties. Aanvankelijk 

concentreert de onenigheid zich op economische kwesties, maar na verloop van tijd 

verspreidt de wrevel zich ook naar andere domeinen. Eind jaren zestig en begin jaren 

zeventig heeft er in Kroatië een nationale revival plaats. In een beginfase betreft het 

vooral een culturele beweging. Zo vaardigen in 1967 een aantal Kroatische schrijvers 

een verklaring uit waarin ze stellen dat Kroatisch en Servisch twee verschillende talen 

zijn, en het zogenaamde Servo-Kroatisch niet meer is dan een machtsinstrument van de 

“Groot-Servische gedachte”. Er is ook een hernieuwde aandacht voor de eigen, 

Kroatische geschiedenis en verschillende pre-communistische figuren worden als 

nationale helden gerehabiliteerd. Naarmate de tijd vordert komt er echter ook een 

politieke invulling van het herboren nationalisme en onafhankelijkheid wordt het 

voorwerp van openlijk politiek en maatschappelijk debat. Dit is voor Tito een brug te ver 

en hij begrijpt dat het tijd is om in te grijpen. In 1971 geeft hij het bevel om de nationale 

beweging neer te slaan. De politieke kopstukken, waaronder onder andere de latere 

president Franjo Tuđman, worden gearresteerd of gaan ondergronds. De zuivering zorgt 

voor een tijdelijke pacificatie van het conflict, en de grondwet van 1974 komt bovendien 

tegemoet aan een aantal van de Kroatische verzuchtingen. Dit kan echter niet 

verhinderen dat het nationalisme eind jaren ’80 opnieuw de kop opsteekt.  

Problemen waren er ook in Kosovo. Tijdens de jaren zeventig en tachtig vond er een 

‘Albanisering’ van de provincie plaats, in belangrijke mate bepaald door de migratie van 

Serviërs naar ‘Centraal-Servië’ en de grotere natuurlijke bevolkingsgroei van de etnische 

Albanezen. Het Albanese overwicht in de provincie groeide in die mate dat sommigen in 

Servië spraken van een “demografische genocide”. Onder de Albanese bevolking in 

Kosovo gingen ook stemmen op voor een grotere autonomie. Binnen het Joegoslavische 

systeem konden zij echter geen sprake maken op een erkenning als ‘narod’ (natie) en de 

daaraan gekoppelde privéleges zoals het recht op zelfbeschikking. Net als bijvoorbeeld 

de etnische Hongaren hadden zij immers een eigen vaderland buiten Joegoslavië. De 

communistische overheid, zowel de federale als de Servische, was zich bewust van de 

moeilijke inter-etnische relaties in Kosovo. Uit angst het Servische nationalisme aan te 

wakkeren was er echter geen publiek debat over het onderwerp mogelijk. Wanneer 

Slobodan Milošević in 1987 deze communistische stilte doorbreekt en zich de 

Kosovaarse zaak eigen maakt levert dit hem dan ook brede steun op bij het Servische 

publiek.  

Ook in de Bosnische republiek verschuifden de onderlinge verhoudingen. Gedurende de 

jaren vijftig en zestig verlieten veel Serviërs en Kroaten het economisch zwakke Bosnië 

op zoek naar werk. Het aandeel van Bosnische Moslims groeide gestaag en vanaf de 

jaren ’60 waren zij, en niet langer de Serviërs, de talrijkste groep in Bosnië-
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Herzegovina.44 De demografische verschuivingen gingen samen met een debat rond de 

Moslim-Bosnische identiteit. De Islamitische aanwezigheid in Bosnië is het gevolg van 

vijf eeuwen Ottomaans bewind. De Bosnische Moslims zijn echter geen Turkse 

migranten, maar wel lokale bewoners die zich in de loop der eeuwen, veelal om 

economische redenen, tot de Islam hebben bekeerd. Eind jaren ’60 vindt er een 

duidelijke verschuiving plaats in de benadering van de Moslim-Bosnische identiteit: 

deze wordt nu niet langer enkel religieus, maar ook etnisch gedefinieerd. In de census 

van 1971 worden de Bosnische Moslims of Bosniakken ook als officiële nationaliteit in 

de tellingen opgenomen. Het feit dat Bosniakken eigenlijk bekeerlingen zijn werd door 

zowel Serviërs als Kroaten aangegrepen om deze groep (en hun territoria) te claimen. 

De Bosniakken zijn volgens deze logica immers Kroaten of Serviërs, ze zijn het enkel 

vergeten.  

In 1986 zorgt de verschijning van “het memorandum” voor een schok van nationalisme 

bij de bevolking van Joegoslavië. Een aantal Servische intellectuelen en academici 

gegroepeerd in het prestigieuze SAMU45 vaardigen een rapport uit waarin zij de 

“Genocide van Serviërs in Kosovo” en het historische onrecht aan Servië in de 

Joegoslavische constellatie aan de kaak stellen. Het document was een aanklacht tegen 

zowel de Servische communisten en Apparatsjiks, de fascistische Kroaten als de 

bloeddorstige Kosovaarse Albanezen. Het Memorandum roept op tot actie. Het Servische 

volk dient niet langer te wachten om geslachtofferd te worden, maar moet haar eigen lot 

in handen nemen. Deze openlijk nationalistische aanklacht, tegen alle Joegoslavische 

regels, sloeg in als een bom. 

In de gemilitariseerde koude oorlog context was het Joegoslavische leger een sterke 

factor binnen de maatschappij. Het Jugoslavska Nardodna Armija, kortweg JNA, 

behoorde tot de grootste legers van Europa. Traditioneel gold het JNA als verdediger van 

de strenge Titoïstische lijn. De idealen van Bratstvo i Jedinstvo (Broederschap en 

Eenheid) werden hoog in het vaandel gedragen. Dit neemt niet weg dat het leger 

voornamelijk een Servische zaak was. Zij maakten ongeveer 65% van het 

officierenkorps uit. Eens de spanningen in Joegoslavië toenamen werd het JNA in de 

andere republieken dan ook steeds meer gezien als een exclusief Servisch 

machtsinstrument. De onafhankelijkheidsbewegingen en uitgesproken anti-JNA houding 

in Slovenië en Kroatië begin jaren ’90 zorgden er dan ook voor dat het leger in Slobodan 

Milošević een nieuwe broodheer vond. Naarmate de spanningen in Joegoslavië 

toenamen verlieten grote aantallen niet-Serviërs het JNA. Meer en meer werd het 

                                                             
44 T. Judah, The Serbs, p. 155. 
45 Servische academie voor wetenschappen en kunsten 
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Joegoslavische volksleger, met haar enorme voorraad aan zware wapens, een Servisch 

leger.  

“Na Tito, Tito!” was het idee bij het overlijden van de leider in 1980. Gedurende die 

eerste jaren na zijn dood leek deze strategie ook te werken. Tito had gehoopt om met de 

decentraliserende grondwet van 1974 de etnische breuklijnen te pacificeren en een 

duurzaam Joegoslavië, ook na zijn dood, te garanderen. Kameraad Tito had echter geen 

opvolger. Na zijn overlijden worden zijn taken overgenomen door een presidentieel 

comité, met wisselende voorzitter, waarin alle republieken werden vertegenwoordigd. 

Het inefficiënte besluitvormingssysteem, waarbinnen elke beslissing met consensus 

diende te worden genomen, bleek niet bestand tegen de toenemende binnen- en 

buitenlandse druk eind jaren ’80. Joegoslavië mag dan wel altijd een aparte status 

hebben gehad binnen de communistische wereld, het lag ook niet in een vacuüm, en het 

was naïef om te geloven dat de grote veranderingen aan het einde van de Koude Oorlog 

hier ongemerkt zouden voorbijgaan. Door het einde van de polarisatie in Europa en de 

wereld verloor Joegoslavië immers ook haar unieke brugfunctie. De geldstroom uit het 

Westen droogde op en Joegoslavië werd in een structurele economische crisis gestort.  

In de Joegoslavische grondwet was het recht op zelfbeschikking der volkeren 

opgenomen. “The nations of Yugoslavia, proceeding from the right of every nation to 

self-determination, including the right to secession … have … united in a federal republic of 

free and equal nations and nationalitities and founded a socialist federal community.”46 Er 

heerste echter onenigheid over op wie het recht had tot afscheiding betrekking had, en 

onder welke voorwaarden. Wanneer in Slovenië de eis voor zelfstandigheid opdook was 

een vergelijk eenvoudig gevonden. De meest noordelijke republiek was immers 

nagenoeg etnisch homogeen, zonder grote Sloveense minderheden in andere 

republieken. De grenzen van demos en ethnos vielen samen en een eventuele 

afscheiding was dan wel betreurenswaardig, maar zou niet noodzakelijk tot conflict 

moeten leiden. In Kroatië lagen de zaken ingewikkelder. De Republiek Kroatië kende een 

aanzienlijke Servische minderheid, met name in de Krajina, en bovendien leefden grote 

aantallen Kroaten in de Bosnische regio “Herzegovina”. Behoorde het recht tot 

afscheiding nu toe aan naties of republieken? Zou de Republiek Kroatië onafhankelijk 

kunnen worden, ook tegen de wil van haar Servische minderheid? En wat dan met de 

Bosnische Kroaten? De onoverkomelijke interpretatieverschillen met betrekking tot het 

recht op zelfbeschikking maakten een gewapend conflict onvermijdelijk.  

 

                                                             
46 Artikel I van de Joegoslavische grondwet uit 1974 in: S. Trifunovska, Yugoslavia through documents. 
From its creation to its dissolution, ’s Gravenhage, Nijhoff, 1994, p. 224. 
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4.2.11. JOEGOSLAVISCHE BURGEROOLOG 

 

De eerste vrije verkiezingen in 1990 

Slobodan Milošević, geboren in het Servische provinciestadje Požarevac, was de zoon 

van Montenegrijnse immigranten. De familie Milošević had moeite om de eindjes aan 

elkaar te knopen en Slobodan kende geen gelukkige jeugd. Op jonge leeftijd pleegt zijn 

vader zelfmoord en later volgt zijn moeder dit trieste lot. Op de middelbare school leert 

hij zijn latere vrouw, Mirjana (Mira) Marković, kennen. Mira stamde uit een belangrijke 

communistische familie, haar nonkel, Draža Marković, was één van Serviës leidende 

politici. Mira en Slobodan hebben steeds een uitzonderlijk hechte relatie gehad. Haar 

invloed op zijn beleid wordt dan ook erg groot ingeschat. Na de val van Milošević trok ze 

samen met hun zoon Marko naar Rusland. Door de verschillende juridische aanklachten 

die tegen haar lopen is het voor haar voorlopig niet mogelijk om terug te keren naar 

Servië.  

 

Op de rechtenfaculteit leert Milošević Ivan Stambolić kennen. Net als Mirjana stamt Ivan 

uit een voorname communistische familie. Stambolić was bij geboorte voorbestemd om 

carrière te maken binnen het communistische systeem en daarbij nam hij zijn goede 

vriend Slobodan op sleeptouw. Aanvankelijk start Milošević zijn loopbaan in de 

economische sector als directeur bij onder andere een energiebedrijf en een bank uit 

Belgrado. Zijn eerste belangrijke politieke functie is president van de partijafdeling in 

Belgrado, een postje dat hij aan zijn vriend Stambolić had te danken. Milošević werkt 

zich op in het systeem en in 1987 wordt hij president van de Servische communistische 

partij. Datzelfde jaar maakt hij ook zijn grote publieke intrede. Wanneer de onlusten in 

Kosovo in april 1987 weer oplaaien wordt hij door Stambolić ter plaatste gestuurd. Maar 

in plaats van zich aan het traditionele Joegoslavische discours van broederschap en 

eenheid te houden kiest Milošević openlijk partij voor de Servische Kosovaren. Door zich 

het lot van de Serviërs in Kosovo eigen te maken plaatst de grijze apparatsjik zich in één 

klap op het politieke voorplan. Vaak wordt gezegd dat Milošević als communist naar 

Kosovo vertrok en terugkeerde als nationalist. Verschillende onderzoekers plaatsen 

echter kanttekeningen bij Milošević’ nationalisme en zien hem eerder als een 

opportunist. Een politiek entrepreneur die in de nationale revival zijn kans zag om de 

macht te grijpen.47  

                                                             
47 D. B. MacDonald, Balkan Holocausts? Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in 
Yugoslavia, Manchester, Manchester University Press, 2002, p. 101. 
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Ook in de andere republieken vierde het nationalisme hoogtij. In 1990 vinden de eerste 

vrije verkiezingen in Joegoslavië plaats. Met uitzondering van Servië-Montenegro, waar 

Milošević met zijn hervormde SPS (Socialistische partij van Servië) scoort, worden de 

oude communistische partijen overal weggestemd. In Slovenië komt een centrum-

rechtse coalitie onder leiding van Milan Kučan aan de macht. Kučan was al president van 

de socialistische republiek Slovenië, maar sprak zich na de verkiezingen openlijk uit 

voor onafhankelijkheid. In Kroatië is de partij van Franjo Tuđman, HDZ (Kroatische 

Democratische Unie), de grote overwinnaar. Tuđman stamde uit de oude 

partizanengeneratie en als jonge man vocht hij aan de zijde van Tito’s troepen. Dit 

leverde hem na de oorlog een mooie carrière binnen het leger op en hij wordt de jongste 

generaal ooit. In 1961 besluit Tuđman echter om het leger te verlaten en zich in de 

universiteit van Zagreb op een academische loopbaan toe te leggen. Als historicus 

verricht hij onderzoek naar de positie van Kroatië ten tijde van het eerste Joegoslavië. 

Zijn revisionistische benadering strookt echter niet met de Joegoslavische dogma en 

Tuđman verliest zijn betrekking. De latere president is ook sterk betrokken bij de 

nationale beweging in Kroatië die bekendstaat als de “Kroatische lente”. Nadat deze in 

1971 wordt neergeslaan wordt hij gearresteerd en tot twee jaar cel veroordeeld. Na zijn 

vrijlating trekt Tuđman naar het buitenland waar hij de Kroatische gemeenschappen in 

de diaspora bezoekt. Bij de traditioneel conservatievere en meer nationalistische 

Kroaten in het buitenland zoekt hij morele en financiële steun voor zijn nationale 

project, steun die tijdens het conflict in de jaren ’90 niet onbelangrijk zal blijken. 

Wanneer Tuđman in 1990 verkozen wordt tot president van Kroatië is één van zijn 

eerste beleidsdaden het herschrijven van de grondwet. De Servische bevolking wordt als 

constituerende natie uit de preambule geschrapt en Kroatië is nu “De Nationale staat van 

het Kroatische volk.”48 De nationalistische overwinning van Tuđman en zijn HDZ 

stimuleert op haar beurt een Servische tegenreactie. De Servische bevolking voelt er 

immers weinig voor om een ongewenste minderheid te zijn in een onafhankelijk Kroatië, 

afgesloten van haar beschermheren in Belgrado. De Servische Kroaten in de Krajina 

richtten hun eigen partij, de SDS, op. Aanvankelijk streefden zij vooral naar personele en 

culturele autonomie voor de Servische bevolking in Kroatië. Maar onder leiding van de 

nieuwe sterke man uit Knin, Milan Babić, vindt er een radicalisering plaats. Culturele  

worden territoriale eisen en wapens stromen de Krajina binnen. 

Ook in Bosnië, door haar etnische samenstelling haast een miniatuurversie van 

Joegoslavië, werd er voornamelijk via etnische lijnen gestemd.49 Juist door haar multi-

etnische karakter waren er echter ook nergens zo veel gemengde huwelijken als hier. De 

                                                             
48 T. Judah, The Serbs, p. 165. 
49 HDZ (Kroaten), SDA (Bosnische Moslims), SDS (Serviërs) 
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kinderen uit dergelijke huwelijken identificeerden zich vaak eerder met een algemeen 

Joegoslavische, dan een etnisch bepaalde identiteit. Het is dan ook ironisch dat 

uitgerekend in Bosnië, waar de oorlog de hoogste tol zou eisen, een relatief groot deel 

van de bevolking zich als “Joegoslaven” identificeerde.50 Dit verklaart ook waarom 

ongeveer 15% van de Bosnische bevolking in 1990 niet etnisch stemde.51 Na de 

verkiezingen werd er een multi-etnische regering gevormd, maar de bereidheid tot 

samenwerking bleek van korte duur. 

 

Escalatie van het conflict in Slovenië en Kroatië 

In juni 1991 kiezen de Slovenen in een referendum voor onafhankelijkheid van 

Joegoslavië. In zijn enthousiasme geeft president Kučan het bevel aan zijn politie-

eenheden om de controle over de grenzen over te nemen van hun “Joegoslavische” 

collega’s. Een reactie van het JNA blijft niet uit en in een krampachtige poging om 

Joegoslavië bij elkaar te houden rukt het leger op en herstelt de controle over de 

Sloveense grenzen. Geconfronteerd met deze militaire reactie geeft Kučan zijn troepen 

het bevel om het Joegoslavische leger aan te vallen. Het conflict duurt tien dagen en eist 

de levens van 44 JNA-soldaten en een handvol Slovenen. Na deze tiendaagse oorlog 

stemt Milošević de facto in met Sloveense onafhankelijkheid. Hij begrijpt dat hij de 

Slovenen niet langer tegen hun zin in een Joegoslavische federatie kan houden. 

Bovendien was Slovenië, als één van de enige republieken in Joegoslavië, etnisch 

nagenoeg homogeen en kwamen er dus ook geen Servische minderheden of nationale 

belangen in het gedrang.  

Het conflict tussen Zagreb en Knin, de officieuze hoofdstad van de opstandige Serviërs, 

ontspoort in de loop van 1990. De Servische Kroaten aanvaarden het gezag van Zagreb 

niet langer en besluiten barricades op te werpen en zich zo de facto van de rest van 

Kroatië af te scheuren. President Tuđman geeft zijn politietroepen het bevel om orde op 

zaken te stellen in de Krajina. Wanneer een helicopter met aan boord elite-eenheden van 

de Kroatische politie koers zet richting Knin, wordt ze echter onderschept door het 

federale Joegoslavische leger. Gevechtsvliegtuigen van de JNA zetten de Kroaten voor de 

keuze: terugkeren of een onzachte landing. De spanningen in de Krajina lopen verder op. 

Terwijl Kroatië druk bezig is een eigen leger uit de grond te stampen worden ook de 

                                                             
50 Volgens de volkstelling van 1991 identificeerde 5% van de inwoners van Bosnië-Herzegovina als 
Joegoslaven. 16% van de bevolking kwam uit etnisch gemegnde gezinnen. M. Mann, The dark side of 
democracy, p. 366.  
51 Tijdens de verkiezingen van 1990 haalden de drie ‘etnische’ partijen: SDS, SDA en HDZ samen zo’n 84% 
van de stemmen. De overige 16% van de stemmen gingen naar “Joegoslavische” partijen. D. Chandler, 
Bosnia: faking democracy after Dayton, London, Pluto Press, 2005, p. 29.  
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Kroatische Serviërs met steun van Belgrado bewapend. Een gewelddadig treffen wordt 

haast onvermijdelijk. De politieke spanningen creëren een veiligheidsdilemma 

waarbinnen gewone burgers er van overtuigd raken dat zij zichzelf en hun familie 

dienen te verdedigen tegen een existentiële dreiging. Met instemming van Milošević 

worden de Servische opstandelingen via de SDS (Servische Democratische Partij) 

bewapend. Bovendien weten de Kroatische Serviërs zich verzekerd van de steun van het 

Joegoslavische leger. Van oudsher gedomineerd door Serviërs verandert het 

Joegoslavische volksleger, JNA, begin jaren ’90 steeds openlijker in een Servisch leger. 

De Kroaten dienen voor hun separatistische politiek niet te rekenen op steun of 

wapenleveringen van het JNA. Clandestien worden er echter wel wapens het land 

binnengesmokkeld, met name vanuit Hongarije. Het wapenarsenaal dat ze al 

smokkelend aanlegden, wordt eens het conflict losbarst nog aangevuld met een aantal 

wapendepots van het JNA waar Kroatische troepen beslag op kunnen leggen.  

In februari 1991 hebben de eerste gevechten plaats wanneer de Serviërs in Krajina 

gewapenderhand de controle veroveren over de gebieden waarin zij de meerderheid 

vormen. De Kroatische instituties worden verdreven en ook een groot deel van de 

etnisch Kroatische bevolking vertrekt, al dan niet vrijwillig. In maart vallen de eerste 

slachtoffers. Wanneer de Kroatische politie haar controle over de Plitvice regio probeert 

te herstellen laten één Kroaat en een Serviër het leven. Dit is voor het JNA het signaal om 

tussenbeide te komen. De Joegoslavische troepen rukken uit en onder het mom verdere 

etnische conflicten te willen voorkomen, plaatsen zij zich tussen beide strijdende 

partijen. Dit patroon zal zich doorheen Kroatië herhalen: een (uitgelokt) gewapend 

contact tussen Kroaten en Serviërs waarna het JNA zich op deze linies vestigt. Algemeen 

wordt aangenomen dat het Joegoslavische leger in deze periode al een Servisch 

machtsinstrument was met het achterliggende doel om deze gebieden niet zozeer te 

pacificeren, dan wel te annexeren.  

Na de gebeurtenissen in Plitvice komen ook de Serviërs in het Noord-Oosten van Kroatië 

in opstand. Volgens hetzelfde patroon als in de Krajina veroveren lokale Serviërs samen 

met het JNA, en nu ook met de steun van paramilitaire milities uit Servië, de controle 

over gebieden met een belangrijke Servische populatie. Het conflict in Kroatië kent een 

triest hoogtepunt tijdens de belegering en val van Vukovar. Gelegen aan de Donau, die 

de grens vormt tussen Servië en Kroatië, wordt de provinciestad Vukovar gedurende 

drie maanden belegerd door Servische troepen. De stad wordt herleid tot een ruïne en 

de menselijke tol is zeer hoog. Vandaag heeft Vukovar, als ultieme metafoor van het 

nationale lijden, nog steeds een iconische betekenis in het Kroatische nationale 

zelfbeeld. Naast Vukovar werden ook andere belangrijke Kroatische steden zoals Zadar 

en Dubrovnik door het JNA belegerd. In mei 1991 kiest zo’n 93 procent van de 
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Kroatische bevolking in een referendum voor onafhankelijkheid. Diezelfde maand 

organiseren ook de Serviërs in Krajina een referendum, waarbij een overgrote 

meerderheid zich uitspreekt voor aanhechting bij romp-Joegoslavië. 

Begin 1992 komt het tot een staakt het vuren tussen Kroaten en Serviërs. De Kroatische 

troepen zijn niet opgewassen tegen de Servische overmacht en Tuđman vreest nog meer 

territorium te zullen verliezen. Milošević van zijn kant is evenzeer tot een bestand 

geneigd, de belangrijkste Servische regio’s in Kroatië staan immers al onder Servische 

controle. Er wordt afgesproken dat de JNA-troepen zich uit Kroatië zullen terugtrekken. 

De VN identificeert een aantal “protected areas” in Kroatië en VN vredestroepen worden 

op het terrein ontplooid. De UNPROFOR-missie kan echter niet verhinderen dat het 

proces van etnische zuiveringen in de Republika Srpska Krajina52 verdergaat.  

In januari 1992 worden zowel Kroatië als Slovenië door de Europese Gemeenschap 

erkend. In Slovenië is de rust weergekeerd en ook in Kroatië houdt het staakt het vuren 

voorlopig stand. Even lijkt het alsof het conflict zal bekoelen, maar deze illusie valt snel 

in duigen wanneer in het voorjaar van 1992 de eerste schoten in Bosnië-Herzegovina 

worden gelost. 

 

De oorlog in Bosnië-Hercegovina 

Na de verkiezingen van 1990 komt er in een multi-etnische regering onder leiding van 

de Bosnische Moslim Alija Izebetgović tot stand. Bosnië weet zich aanvankelijk buiten de 

conflicten in Kroatië en Slovenië te houden, maar deze multi-etnische republiek 

ontsnapt niet aan de nationalistische logica. Een referendum over onafhankelijkheid in 

het voorjaar  van 1992 wordt door de Servische bevolking geboycot, de Kroaten en 

Moslims die wel naar de stembus trekken kiezen resoluut voor een onafhankelijk maar 

verenigd Bosnië. In een ultieme poging om een gewapend conflict te vermijden 

onderhandelen de verschillende partijen enkele weken later in Lissabon onder EG-

auspiciën. Er wordt beslist om Bosnië-Herzegovina op te delen in etniche kantons, maar 

eens in Sarajevo komt de leider van de Bosnische Moslims, Izetbegović, op zijn beslissing 

terug. 

Op 6 april 1992 vindt er in de Bosnische hoofdstad Sarajevo een vredesmanifestatie 

plaats. Wanneer radicale Bosnische Serviërs het vuur openen op de betogers komt de 

politie tussenbeide. Bosnische politietroepen samen met Moslim-milities werpen 

barricades op en de Serviërs trekken zich terug uit de stad. Pogingen van de Servische 

                                                             
52 De Servische Republiek Krajina, riep in 1991 de onafhankelijkheid uit maar kreeg amper internationale 
erkenning. 
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troepen om de stad gewapenderhand in te nemen draaien op niets uit. Daarop wordt 

besloten om de stad, die in een dal ligt, vanop de omringende heuvels te belegeren. 

Sarajevo wordt hermetisch van de buitenwereld afgesloten en de zware artillerie en 

sluipschutters in de heuvels rondom maken meer dan 11.000 doden. Het beleg zal drie 

jaar duren.  

Buiten Sarajevo rukken de Servische troepen snel op. Paramilitaire milities met steun 

van het JNA controleren tegen het einde van 1992 ongeveer 70% van het Bosnische 

territorium. De Servische troepen maken gebruik van de verdeeldheid van hun 

tegenstander. De Moslim-Kroatische alliantie staat onder sterke spanning en in de herfst 

van 1992 raken beide partijen onderling slaags. Gemotiveerd door hun snelle successen 

zijn de Serviërs er van overtuigd dat ze een gemakkelijke overwinning tegemoet gaan. 

En daar zag het ook naar uit: de Servische troepen waren talrijker, zwaarder bewapend 

en beter getraind. Ondanks hun snelle veroveringen slagen ze er echter nooit in om de 

nieuwe situatie aan de Moslims en Kroaten op te dringen. De tijd speelt in het nadeel van 

de Serviërs: de belegering van Sarajevo en de meldingen van etnische zuiveringen 

plaatsen hen internationaal in een steeds slechter daglicht. Bovendien maken de 

Moslims en Kroaten van de tijd gebruik om, onder druk van het Westen, onderling vrede 

te sluiten en zich te reorganiseren en herbewapenen.  

 

Internationale interventie en het einde van de oorlog 

Wanneer in februari 1994 een granaataanval op de Merkale markt in Sarajevo 69 doden 

eist, grijpt de internationale gemeenschap eindelijk in. De VN stelt een ultimatum aan de 

Bosnische Serviërs. Zij dienen hun zware artillerie uit de heuvels rond Sarajevo terug te 

trekken of NAVO-bombardementen zouden volgen. De Servische troepen hebben geen 

andere keuze dan in te binden en het zware materieel wordt teruggeroepen in ruil voor 

de plaatsing van Russische vredeshandhavers in een voorstad van Sarajevo.  

Tijdens de rest van het jaar 1994 vinden er op aansturen van de VN af en toe 

strategische NAVO-luchtbombardementen plaats. De spanningen lopen op in mei 1995 

wanneer generaal Ratko Mladić na zo’n luchtaanval 375 VN-soldaten gevangen neemt. 

In diezelfde maand kent het proces van etnische zuiveringen ook een triest hoogtepunt 

nadat Servische troepen de VN Safe-Zone van Srebrenica binnentrekken en voor de ogen 

van de onmachtige Nederlandse blauwhelmen de mannen van de vrouwen scheiden. 

Meer dan 8000 Moslimmannen lieten het leven.  

Toch wordt het effectieve startsein voor een internationale, militaire interventie pas in 

augustus 1995 gegeven, nadat een mortieraanval in Sarajevo opnieuw 37 levens eist. 
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NAVO-troepen gaan in september 1995  over tot massale bombardementen op Servische 

stellingen. Gesteund door deze luchtaanvallen slagen de Moslim-Kroatische troepen er 

in om terrein te winnen. De 70-30 verhouding wordt omgebogen tot een 50-50 

verdeling van het Bosnische grondgebied en op 5 oktober 1995 maakt een bestand een 

einde aan de oorlogshandelingen in Bosnië. 

Tegen de zomer van 1995 had Kroatië onder president Tuđman haar militaire 

slagkracht aanzienlijk uitgebreid. Op 4 augustus 1995 gaat operatie ‘Storm’ van start. 

150.000 Kroatische troepen, gesteund door zware artillerie, vallen de Servische 

Republiek Krajina binnen. De Serviërs in Krajina kunnen niet meer op Milošević’ steun 

rekenen en de Kroatische troepen onder leiding van generaal Ante Gotovina weten snel 

door de Servische verdediging te breken. Knin wordt heroverd en binnen de 4 dagen 

hebben de Kroatische troepen het volledige grondgebied van de RSK onder controle. De 

Kroatische herovering van het gebied zet een nieuw proces van etnische zuiveringen in 

gang. Uit angst voor represailles door de oprukkende Kroaten vlucht een meerderheid 

van de Servische bevolking weg uit de regio. In 2011 wordt generaal Gotovina door het 

Internationaal Joegoslaviëtribunaal tot 18 jaar cel veroordeeld wegens oorlogsmisdaden 

en misdaden tegen de mensheid. 

In november 1995 vinden op de luchtmachtbasis van Dayton, Ohio, de 

onderhandelingen plaats die een einde zullen maken aan de oorlog in Joegoslavië. De 

conferentie met Tuđman, Izetbegović en Milošević, die de Servische Bosniërs 

vertegenwoordigt, handelt met name over het conflict in Bosnië. Tijdens de 

onderhandelingen, die 21 dagen zullen duren, worden de krijtlijnen voor het naoorlogse 

Bosnië uitgezet. Omdat men de politiek van etnische zuiveringen niet wilt belonen, 

wordt besloten om Bosnië-Herzegovina als één federale staat te laten verdergaan.  Men 

komt tot een Bosnische federatie waarbij de twee deelstaten, Republika Srpska (RS) en 

de Moslim-Kroatische federatie respectievelijk 49% en 51% van het territorium 

toegewezen krijgen. Bovendien krijgen alle vluchtelingen het recht om naar hun 

oorspronkelijke woonplaats terug te keren. De terugkeer van vluchtelingen blijkt in de 

praktijk echter zeer moeilijk te verlopen. Bijna 20 jaar later vormt Bosnië nog steeds een 

wankele politieke eenheid.  
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V. HISTORISCHE NARRATIEVEN IN HET DISCOURS 
 

 

5.1. ONTSTAANSMYTHES: WIE IS WIE? 
 

De grondwet van de Joegoslavische federatie maakt een onderscheid tussen “Narodi” 

(naties) en “Narodnosti” (nationale minderheden). De eersten worden gerekend tot de 

constituerende volkeren van Joegoslavië en omvatten de Serviërs, Kroaten, 

Montenegrijnen, Slovenen, Macedoniërs en Bosniakken53. Volgens de Joegoslavische 

grondwet is de federatie een vrijwillig samenkomen van deze constituerende volkeren 

en hun republieken. De overige nationale minderheden zoals Duitsers, Hongaren, 

Italianen of Albanezen worden tot de “narodnosti” gerekend. In tegenstelling tot de 

constituerende naties hebben zij geen recht tot zelfbeschikking. De achterliggende 

redering is dat zij al een vaderland hadden buiten Joegoslavië. Het recht op 

zelfbeschikking zou in dat geval kunnen leiden tot irredentistische avonturen, iets waar 

Tito Joegoslavië ten alle prijze wilde voor behoeden.  

Door de complexe demografische samenstelling met talrijke nationale minderheden en 

de blijvende link tussen naties en republieken, ondanks verwoede pogingen van Tito om 

een civiele Joegoslavische meta-identiteit te creëren, wordt in de aanloop van het 

conflict van de jaren ‘90 het behoren tot deze of gene ethno-nationale groep steeds 

belangrijker. Een toenemende territorialisering van de nationale identiteiten in de 

Joegoslavische deelrepublieken, een beperkte loyaliteit ten opzichte van de federale 

instellingen en het feit dat de grondwet het recht op zelfbeschikking toewijst aan zowel 

de constituerende naties als aan de vijf deelrepublieken zorgt er voor dat nationaliteit en 

territorialiteit steeds meer verweven raken.54  

De nationale identiteiten in het voormalige Joegoslavië zijn veelzijdig en dynamisch. 

Zowel historische, etnische, religieuze als linguistiche factoren bepalen tot welke 

nationale groep iemand behoort. Door de sterk verschillende wegen die de verschillende 

volkeren doorheen de geschiedenis hebben bewandeld heeft ook de identiteitsvorming 

zich op verschillende manieren en snelheden afgespeeld. Het lijkt er op dat tot de 19e 

eeuw lokale verankering en religie de belangrijkste identeitsbepalende factoren waren. 

Onder invloed van het culturele en later ook politieke nationalisme heeft zich een 

                                                             
53 De erkenning van de Bosniakken als natie dateert uit 1971 
54 R. Detrez, De sloop van Joegoslavië, pp. 163-164. 
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kristallisatie van identiteiten voorgedaan die op het einde van de twintigste eeuw een 

triest hoogtepunt heeft bereikt.55  

De nationalistische leiders in het Joegoslavië van de jaren ’90 zoeken een historische 

legitmatie voor hun nationale identiteiten. Zowel in Servië als Kroatië ontwikkelen zich 

gelijkaardige herkomstmythen met als voornaamste doel om een eeuwenoude 

continuïteit aan te tonen. Een verhaal van enkele eeuwen volstaat echter niet, beide 

zijden claimen één van de oudste, of zelfs het alleroudste, volk van Europa te zijn. Een 

populaire grap uit Joegoslavië gaat als volgt: “Prvo Srbi pa Amebe” ofwel “Eerst waren er 

de Serviërs en dan de Amoeben”56 Hoe diep dat dit idee geworteld zat bij de Servische 

publieke opinie toont ook Marko Živković aan in zijn werk Serbian Dreambook.57 Ook 

Tuđman van zijn kant laat niet na om de Kroatische geschiedenis tot het begin der tijden 

terug te voeren. Wanneer hij in 1992 de algemene vergadering van de VN  toespreekt 

wilt de Kroatische president de aanwezigen graag aan enkele “feiten” herinneren, zoals 

dat “de Kroaten een van de oudste volken van het huidige Europa zijn”58  

Over het antwoord op de vraag waar die oudste volkeren van Europa dan juist vandaan 

komen, bestaat evenwel geen overeenstemming. Hoewel beide zijden het er over eens 

lijken te zijn dat de Slavische bevolking zich tussen de 6e en 8e eeuw na Christus op het 

Balkanschiereiland vestigde, is er over hun specifieke herkomst minder duidelijkheid. In 

zijn toespraak naar aanleiding van het pauselijke bezoek aan Kroatië in 1994 gaat 

Tuđman dieper in op de vermeende “Poolse” roots van het Kroatische volk. Hij vertelt 

Johannes Paulus II dat: “De Kroaten zijn, in de tijd van de grote volksverhuizingen, in dit 

gebied in het zuid-oosten van Europa, tussen de Donau en de Jadran (Adriatische zee) 

toegekomen vanuit hun eerdere thuisland “Wit Kroatië”, dat zich bevond op het 

grondgebied van Uw vaderland in Polen.”59 Op deze manier benadrukt hij niet enkel de 

Oost-Europese oorsprong van het Kroatische volk, dat zich volgens zijn visie dus zelfs al 

vóór de migraties identificeerde als zijnde Kroatisch (en niet Slavisch). Hij duidt 

bovendien ook op de sterke banden tussen het Kroatische volk en de Katholieke Kerk: 

dit zowel via een link met Johannes Paulus’ vaderland als door te stellen dat het 

Kroatische volk zeer snel het Katholieke geloof heeft omarmd.60 Daarnaast plaatst 

                                                             
55 Dat het proces van natievorming in Zuid-Oost Europa nog niet voorbij is mag ondere andere uit het 
voorbeeld van Montenegro blijken.  
56 Amoeben zijn eencellige organismen, één van de eerste levensvormen 
57 Živković wijst op het bestsellersucces van het boek Serbs.... the most ancient people door Olga Luković-
Pjanović. Volgens deze theorieën ontstond het Servische volk rond 4.500 v. Chr in Indië, van waar ze via 
verschillende migraties beschaving brachten over zo wat heel de wereld. M. Živković, Serbian Dreambook. 
National imaginary in the time of Milošević, Bloomington, Indiana University Press, 2011, p. 148 
58 F. Tuđman – 22.9.1992 (New York, Algemene vergadering van de VN) 
59 F. Tuđman – 10.9.1994 (Zagreb, Pauselijk bezoek) 
60 “Daar gekomen hebben ze (de Kroaten) snel, al in de zevende eeuw, het Christelijke geloof aangenomen en 
de Bischop van Rome als hun regent aanvaard. Zo werden en bleven ze voor altijd een integraal deel van de 
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Tuđman in dezelfde toespraak ook een territoriale claim op het hele gebied tussen de 

Donau en de Adriatische kust als een soort van “Terra Nullius” waar de Kroaten zich in 

de 7e eeuw hebben gevestigd. Bij andere gelegenheden verwijst hij ook naar de 

“culturele en historische” banden tussen het Kroatische en het Iraanse volk. Deze 

mythische, Iraanse oorsprongsmythe krijgt bij gelegenheid de voorkeur op het Poolse 

verhaal, dit om het Kroatische volk te distantiëren van de Slavische- of Balkancultuur.61 

Het historisch definiëren van de eigen natie is immers in belangrijke mate ook een 

negatieve identificatie ten opzichte van de anderen. Volgens Freuds theorie van het 

“Narcisme van de kleinste verschillen” zijn de spanningen vaak het grootst tussen de 

volkeren die het meest gelijkend zijn, de naaste buur is vaak de eerste vijand. Ook 

Michael Ignatieff gaat mee in deze redering door te stellen dat “The smaller the real 

difference between two peoples, the larger it was bound to loom in their imagination…. 

Without hatred of the other, there would be no clearly defined national self to worship and 

adore.”62 Dat deze negatieve identificatie een belangrijke rol speelde in het bepalen van 

de eigen identiteit in Servië en Kroatië staat buiten twijfel, maar Ignatieffs 

reductionistische analyse is mogelijk toch een brug te ver. De historische verschillen 

tussen het Kroatische en Servische volk zijn dan wel genuanceerder en beperkter dan 

zoals ze door Tuđman en Milošević worden voorgesteld, ze zijn desalniettemin reëel, en 

dienen dus ook in de analyse mee worden opgenomen.63  

Deze primordialistische visie waarbij moderne nationale identiteiten worden 

geprojecteerd op middeleeuwse of zelfs antieke volkeren past in een bewuste strategie 

om het hedendaagse nationalistische streven historisch te legitimiseren. Tuđman stelt 

expliciet dat “ookal was Kroatië geen onafhankelijke staat tussen 1102 en 1941, toch heeft 

het Kroatische volk de essentie van zowel haar natie als staat bewaard.”64 De teleologische 

geschiedenisvisie van de Kroatische president dient er in de eerste plaats toe om zijn 

eigen rol als “ontwaker des vaderlands” in de verf te zetten. “Het is geweten dat er zowel 

toen als vandaag altijd Kroaten zijn geweest die dachten zoals Kroaten en vochten voor 

Kroatië. Maar er was nooit iemand onder het volk op het juiste moment die het kon 

verwezenlijken om het volk op de weg naar vrijheid en onafhankelijkheid te zetten”65  

Nationalisten beperken zich echter niet tot een legitmatie van de eigen natie. Het 

verleden wordt ook gebruikt om historische claims op andere volkeren te plaatsen. Door 

de Joegoslavische ordening, waarbij nationaliteit en territorialiteit steeds meer 

                                                                                                                                                                                              
constructie en verdediging van de Westerse Christelijke beschaving.” F. Tuđman – 10.9.1994 (Zagreb, 
Pauselijk bezoek) 
61 D. Hedl, “Living in the Past. Franjo Tudjman’s Croatia”, in: Current History, 99, 635 (2000), p. 104. 
62 M. Ignatieff, Blood and belonging: journeys in the new nationalism, London, BBC Books, 1993, p. 22.  
63 D. B. MacDonald, Balkan Holocaust , p. 28. 
64 Geciteerd in G. Uzelac, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, p. 200. 
65 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) 



45 
 

verweven raken, worden claims op andere naties ook territoriale claims. Het slachtoffer 

bij uitstek waren de Bosnische Moslims. Bosnische Moslims of Bosniakken zijn een 

relatief recente groep in de Balkan die ontstaan is onder invloed van de Ottomaanse 

bezetting. Hoewel er godsdienstvrijheid gold binnen het Ottomaanse rijk wogen de 

voordelen verbonden aan bekering voor bepaalde groepen in het huidige Bosnië toch 

door. Het proces van natievorming binnen de Moslimgemeenschap in Bosnië verliep 

trager dan elders, pas in 1971 werden de Bosnische Moslims als distinctieve nationale 

groep erkend in Joegoslavië. Deze uitzonderlijke historische positie maakt deze groep 

uitermate kwetsbaar voor claims van zowel Servische als Kroatische zijde. De 

hernieuwde aandacht voor de historische en etnische verbondenheid met de 

Bosniakken tijdens de jaren ’90 is vanzelfsprekend geen grootmoedige uiting van een 

inclusief identiteitsbesef, maar wel een strategische claim op de Bosnische republiek. De 

republiek Bosnië-Herzegovina, waarin de Bosniakken een relatieve meerderheid 

vormen, is immers een belangrijk objectief binnen zowel het Groot-Servische als het 

Groot-Kroatische streven. 

Tijdens zijn werk als historicus heeft Tuđman krasse uitspraken gedaan over Bosnië en 

haar Moslimbevolking. In zijn boek Nationale vraagstukken in het huidige Europa uit 

1982 stelt hij: “De Moslimpopulatie is voor de overgrote meerderheid zonder twijfel van 

Kroatische origine, volgens zowel haar etnische samenstelling als taal” en “Gebaseerd op 

deze feiten kunnen we zien dat de Kroaten de meerderheid van Bosniës bevolking 

uitmaken, en dat de geografisch-economische band tussen Bosnië en Herzegovina en de 

andere Kroatische regio’s van die aard is dat noch Kroatië binnen haar huidige grenzen, 

noch Bosnië gescheiden van Kroatië, zich ten volle kunnen ontwikkelen.”66 Desondanks is 

Tuđmans aandacht voor Bosnië en haar inwoners tijdens de jaren ’90 aanvankelijk 

beperkt. De Kroatische leider was te druk bezig om de autonomie van zijn eigen 

republiek te vestigen en te verdedigen. Naarmate het conflict in Joegoslavië zich echter 

uitbreidt naar Bosnië, nemen ook de Kroatische belangen daar toe. Eerst beschouwt 

Tuđman de Bosniakken als natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen de “Servische 

agressors”, maar naarmate de relaties tussen Moslims en Kroaten verzuren rakelt hij 

zijn oude historische claims weer op. De identiteit van de Bosnische Moslims wordt 

opnieuw in vraag gesteld: “De meerderheid van de Moslims in Bosnië en Herzegovina zijn 

desondanks, zowel genetisch als wat hun taal betreft, van Kroatische origine. Het is de 

Islam die hen van ons scheidde en hen speciaal maakte.” 67 Het spreekt voor zich dat deze 

Kroatische en Servische claims op de Bosnische Moslims per definitie anachronistisch 

zijn. Immers, ten tijde van de vermeende scheiding, ten gevolge van de bekeringen vanaf 

                                                             
66 Geciteerd in G. Uzelac, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, p. 454. 
67 Geciteerd in G. Uzelac, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, p. 466. 
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de 15e eeuw, was er ook van Kroaten of Serviërs in de moderne zin van het woord nog 

geen sprake.68  

 

 

5.2. TERRITORIALE CLAIMS 
 

Naast claims op de eigen geschiedenis en die van anderen worden ook territoriale 

aspiraties in belangrijke mate met een historisch discours gelegitimeerd. Dergelijke 

claims worden gestructureerd in een respectievelijk Groot-Servisch en Groot-Kroatisch 

streven.  

Van alle constituerende volkeren in Joegoslavië waren de Serviërs het meest verspreid 

over verschillende republieken. Naast de Servische Serviërs leefden grote aantallen in 

Kosovo en de Vojvodina, twee Servische provincies die verregaande autonomie kregen 

in de grondwet van 1974. Ook in Kroatië, met name in de Krajina, en in Bosnië-

Hercegovina leefden aanzienlijke Servische minderheden. Het Groot-Servische streven is 

een historische beweging die haar politieke basis vindt in Ilija Garašanins Načertanja uit 

1841. Als minister van buitenlandse zaken van het sinds 1830 semi-onafhankelijke 

Servië streefde hij naar een hereniging van alle Serviërs in Oostenrijks-Hongaarse en 

Ottomaanse gebieden. Zijn geopolitieke strategie was er op gericht om Servië als 

onafhankelijke staat te herstellen binnen de historische grenzen van Tsaar Dušans rijk 

uit de 14e eeuw. Zoals Pavković opmerkt probeert Garašanin op deze manier zowel 

religieuze, nationalistische als liberale krachten samen te brengen in een gezamenlijk 

nationaal project. “While the medieval cults of St Sava and the Kosovo martyrs in the 

nineteenth century proved to be useful instruments for Serb self-identification, the 

restoration of the medieval empire of Tsar Dušan Nemanjić presented an idealized goal of 

national liberation and served as an instrument of its legitimation.”69 Dit ideaal van een 

Groot-Servië krijgt tijdens de jaren ‘90 van de 20e eeuw verschillende politieke 

invullingen. Een extreme variant van “Temples and Tombstones” beschouwt alle 

gebieden waar doorheen de geschiedenis Serviërs hebben geleefd of hun bloed vergoten 

hebben als Servisch gebied. 70 Deze territoriale claims tonen ook aan waarom de 

historische definiëring van de eigen identiteit zo politiek relevant wordt. Het nieuwe 

Servië dient immers niet enkel uit de socialistische republiek Servië te bestaan, maar 

                                                             
68 R. Detrez, De Sloop van Joegoslavië, p. 43.  
69 A. Pavković, “The Serb National Idea: A Revival 1986-92”, in: The Slavonic and East European Review, 37, 
3 (1994), p. 442. 
70 A. Pavković, “The Serb National Idea”, pp. 447-450. 
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ook alle gebieden waar Serviërs historisch vertegenwoordigd waren moeten in de 

nieuwe staat te worden opgenomen. Vanuit de argumentatie dat de Bosniakken niet 

meer dan bekeerde Serviërs zijn, was het lot van Bosnië snel bezegeld.   

Milošević invulling van het Groot-Servische streven is gematigder dan die van zijn 

radicaal-nationalistische tegenstanders. Hij focust in de eerste plaats op het recht tot 

zelfbeschikking. Geconfronteerd met separatistische tendensen in Kroatië en Slovenië 

wijst hij er op dat de Joegoslavische grondwet het recht op zelfbeschikking zowel aan 

republieken als aan volkeren toewijst. Iets wat in Slobodan’s ogen een EN-EN eerder dan 

een OF-OF verhaal moet zijn. In het etnisch relatief homogene Slovenië heeft Servië 

weinig belangen, maar een onafhankelijk Kroatië zou volgens Milošević de toekomst van 

de Servische bevolking in de Krajina hypothekeren. Daarom verklaart hij publiekelijk 

dat hij het Kroatische recht op afscheiding erkent, net als hij het recht van de Kroatische 

Serviërs om in Joegoslavië te blijven wilt laten respecteren. Milošević’ Groot-Servische 

streven focust op de vereniging van alle Serviërs in één staat, in Joegoslavië als het kan, 

in Servië als het moet.  

De mechanismen van “historisch expansionisme” worden duidelijker wanneer we 

territoriale claims op specifieke gebieden onderzoeken. Ondanks de 

onafhankelijkheidsverklaring in 2008 en de erkenning door een hondertal leden van de 

VN, heeft Servië, gesteund door Rusland, de onafhankelijkheid van haar voormalige 

provincie Kosovo nog niet erkend. Voortdurende inspanningen van de EU en de VS ten 

spijt wijst niets er op dat hier op korte tot middellange termijn verandering in zal 

komen. Het religieuze, spirituele en politieke belang van Kosovo voor het Servische volk 

is aanwezig doorheen de Servische geschiedenis. Na Tito’s dood in 1980 en de onlusten 

in Kosovo tussen Serviërs en Albanezen groeide bij de Servische bevolking de vraag naar 

actie. Milošević zag de opportuniteit van deze situatie in en de onopvallende apparatsjik 

lanceerde zijn politieke carrière door een ophefmakend optreden in Kosovo. Op verzoek 

van de  Servische partijleiding bezoekt hij in 1987 zijn volksgenoten in Kosovo om hun 

verzuchtingen te aanhoren. In plaatst van hen te sussen met het gebruikelijke 

Joegoslavische verhaal van “Broederschap en Eenheid” verbaast Milošević vriend en 

vijand door openlijk de nationalistische kaart te trekken. Terwijl hij binnen vergadert 

met lokale afgevaardigden lokt de Servische menigte buiten een confrontatie uit met de 

Albanese politie. Geallarmeerd door het rumoer komt Milošević naar buiten en hij zegt 

tot de verzamelde massa: “Niko ne sme da vas bije!”71, volgens velen een symbolisch 

keerpunt in Joegoslavië. Vervolgens keert de Servische leider terug naar Belgrado, waar 

zijn optreden de communistische partij met verstomming had geslaan. Milošević speelt 

het spel echter slim en slaagt er in om de macht binnen de partij naar zich toe te trekken. 
                                                             
71 “Niemand zal jullie nog mogen slaan” 
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Sindsdien is het discours van Milošević over Kosovo steeds doordrongen geweest van 

historische argumenten en “Blut und Boden” metaforen. Tijdens een zogenaamde 

“meeting van het volk” in Belgrado spreekt hij aldus: “Laat het niemand verbazen dat 

heel Servië deze zomer op de been kwam omwille van Kosovo. Kosovo is het enige centrum 

van haar geschiedenis, cultuur en herinnering. Elk volk heeft zo’n liefde die haar hart 

verwarmt. Voor Servië is dat Kosovo. En daarom zal Kosovo Servië blijven.”72 Deze 

emotionele voorstelling van Kosovo als het mythische hartland van de Servische 

beschaving heeft de belangrijke implicatie dat Kosovo, onafhankelijk van haar 

demografische samenstelling, altijd een deel van Servië zal blijven. De historische claims 

worden bovendien aangevuld met juridische en constitutionele argumenten. Zo wijst 

Miloševic er graag op dat de interne Joegoslavische grenzen steeds uitsluitend 

administratief van aard zijn geweest, en in geen geval als historische, etnische of 

staatsgrenzen kunnen beschouwd worden.73 De Joegoslavische grondwet van 1974 

voorzag een verregaande autonomie voor Kosovo en Vojvodina. Deze twee etnisch zeer 

heterogene provincies in Servië kregen bestuurlijke autonomie én een stem in het 

presidentiële college van Joegoslavië. Tito was zich bewust van de aversie die de 

Servische dominantie creëerde in de andere republieken en hoopte op deze manier het 

wankele evenwicht in Joegoslavië te herstellen. Voor Milošević is de grondwet van 1974 

altijd een doorn in het oog geweest. Hij zag de beslissing als fundamenteel 

onrechtvaardig, aangezien volgens hem het Servische volk in een ondergeschikte positie 

werd geduwd en in haar vrijheid werd belemmerd. Via zijn “Anti-Bureaucratische 

revolutie” slaagde hij er in om samen met zijn sympathisanten door straatprotesten de 

macht te grijpen in Vojvodina, Kosovo en Montenegro. De oude leiders werden 

vervangen door Milošević’ handlangers. Eén van zijn eerste daden als president van de 

socialistische republiek Servië was dan ook een grondwetsherziening. De historische 

fout uit 1974 wordt hersteld, want: “Kosovo is historisch en politiek een integraal en 

onafscheidelijk deel van Servië. De nieuwe grondwet moet duidelijk maken dat Kosovo 

nooit een deel zal zijn van een zogenaamd “Groot-Albanië.”74  

De Groot-Servische dreiging speelt een belangrijke rol in het discours van Tuđman. Hij 

plaatst dit Servische streven binnen een eeuwenoude geschiedenis van Kroatische 

onderdrukking. Een ondergeschikte positie die de Kroaten in Joegoslavië volgens 

Tuđman te danken hebben aan de Servische drang naar dominantie. Wanneer in 1991 

het Joegoslavische Volksleger (JNA) Kroatië binnenvalt spreekt hij de bevolking toe: 

“Over ons vaderland is een golf van vijandige, Groot-Servische soldaten gespoeld, die tot 

doel heeft om ons terug te voeren naar nationale slavernij en bolsjewistische duisternis, die 

                                                             
72 S. Milošević – 11-1988 (Belgrado, Meeting “Bratstvo I Jedinstvo”) 
73 S. Milošević – 08.09.1991 (Den Haag, Vredesconferentie) 
74 S. Milošević – 12.06.1990 (Belgrado, Voorstelling nieuwe grondwet) 
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ons onze gebieden wilt ontnemen dewelke altijd al een integraal deel van Kroatië zijn 

geweest.“75 Voor de Kroatische president gaat het ook niet louter om een militaire 

agressie. Hij stelt de inval van het JNA voor als een culturele en religieuze strijd waarbij 

de “Servo-Communistische horden” Kroatische kerken en monumenten vernietigen. In 

Tuđmans voorstelling is het conflict voor Kroatië een gevecht op leven en dood. De 

vijand zal immers geen genoegen nemen met een militaire overgave, ze willen de totale 

vernietiging.76 Dezelfde beschuldigingen herhaalt hij ook in zijn toespraak voor de 

algemene vergadering van de VN.77 Voor de PEN-conferentie in Hvar gaat hij nog een 

stap verder. In zijn openingsspeech verklaart Tuđman tegenover de aanwezige 

schrijvers en journalisten dat het Groot-Servische imperialisme gepaard gaat met 

“Holocaust en etnische zuiveringen”78. Milošević probeert Tuđmans beschuldigingen te 

weerleggen en geeft zijn eigen interpretatie van de zogenaamd “Groot-Servische 

agressie”: “Wij in Servië hebben geen complexen meer. Omdat Serviërs de grootste groep 

zijn in Joegoslavië moesten we in een hoekje zitten en akkoord gaan met wat tegen onze 

eigen belangen was, opdat zij die met minder zijn zich niet gefrustreerd zouden voelen.79 

Een Servisch ontwaken staat echter niet gelijk aan Servische dominantie beweert hij.  

Ook Tuđman heeft de kwestie van Kroatiës grenzen in een historisch kader gegoten. In 

een toespraak uit 1990 verklaart hij dat de grenzen van het nieuwe Kroatië “natuurlijk 

en historisch” moeten zijn, en dit in een reactie op de “Groot-Servische agressie.”80 Hoe 

die natuurlijke en historische grenzen er dan juist zouden moeten uitzien is minder 

duidelijk. Uit Tuđmans claims over Bosnië en haar bevolking kunnen we vermoeden 

waar volgens hem de oplossing ligt. Niet zelden heeft hij verwezen naar de onnatuurlijke 

vorm van Kroatië, het sikkelvorminge land waar een grote hap lijkt uit te zijn 

genomen.81 Naarmate de oorlog vordert verandert ook Tuđmans discours over Bosnië. 

Nadat in 1994 de Bosnische Kroaten en Moslims in Washington overeenkomen om hun 

onderlinge strijd te staken en in een gezamenlijke federatie een antwoord te bieden op 

de Serviërs, herverpakt Tuđman zijn agressieve claims. Tijdens zijn redevoeringen in 

Kroatische delen van Bosnië verdedigt hij de Moslim-Kroatische federatie als de beste 

oplossing voor allen. Een verbond tussen Kroaten en Moslims is volgens hem immers de 

enige oplossing om die laatsten aan het Westen te binden en uit de klauwen van het 

                                                             
75 F. Tuđman -05.10.1991 (Zagreb, Boodschap aan het Kroatische volk) Na našu se domovinu sručio val 
neprijateljske verlikosrpske soldateske, kojoj je cilj da nas vrati u nacionalno ropstvo i boljševički mrak, da 
nam otme Hrvatske krajeve koji su oduvijek bili sastavni dio Hrvatske 
76 F. Tuđman – 05.10.1991 (Zagreb, Boodschap aan het Kroatische volk) Stotine mrtvih i tisuće ranjenih, 
zgarišta mnogih sela i gradova, ruševine crkvi i drevnih spomenika naše kulture, mostova, tvornica i 
poljoprivrednih dobara – sve to svjedoči o zločinačkoj okrutnosti i razarčkoj mržnji srbo-komunističkih hordi  
77 F. Tuđman – 22.05.1992 (New York, Toespraak voor de algemene vergadering van de VN) 
78 F. Tuđman – 25.04.1993 (Hvar, internationale PEN-conferentie)  
79 Slobodan 
80 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Toespraak voor de eerste algemene vergadering van de HDZ)  
81 “Als een appel waar een hap uit genomen is” in: D. B. MacDonald, Balkan Holocausts?, p. 100.  
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Moslim-fundamentalisme te houden. Bovendien werd in Washington ook gesproken 

over een confederatie tussen het Kroatische moederland en de Moslim-Kroatische 

federatie in Bosnië. Hoewel het idee nooit in de werkelijkheid is omgezet, heeft Tuđman 

deze technische formulering van een Groter-Kroatië steeds als een krachtig 

propagandamiddel gebruikt bij de Bosnische Kroaten.82 Voor het losbarsten van de 

oorlog in Bosnië bewees Tuđman nog lippendienst aan een unitair Bosnië, en de 

onafhankelijkheid van de republiek in zijn geheel werd voorgesteld als de beste 

oplossing voor al haar inwoners. Desalniettemin had Tuđman geen enkele intentie om 

een unitaire Bosnische republiek ook daadwerkelijk te steunen. Ondanks het gewapende 

conflict in Kroatië en Tuđmans voortdurende demonisering van Milošević hielden beide 

heren in 1991 een geheime vergadering. In Karađorđevo, Tito’s oude jachtverblijf aan de 

oevers van de Donau in Vojvodina, sloten beide leiders een akkoord over de verdeling 

van Bosnië. Geen van beide partijen zou zich echter tevreden stellen met een deel van de 

republiek zolang ze de hoop koesterden om het land in haar geheel te kunnen 

bemachtigen. Later verklaart Tuđman openlijk dat een unitair Bosnië niet leefbaar is. En 

dat een Bosnië waarin de Kroaten opnieuw een etnische minderheid zouden vormen, 

ook niet is waar ze voor gevochten hebben.83 

Net zoals Milošević de rol van Kosovo als het historische en spirituele hartland van 

Servië benadrukt ontwikkelt Tuđman een gelijkaardige redenering over de Kroatische 

Krajina. De Servische aanwezigheid in deze regio is historisch gegroeid en gaat terug tot 

de verdedigingslijn (vojna krajina) die het Oostenrijks-Hongaarse rijk aanlegde om de 

Islamitische expansie te stoppen. Het Kroatische streven naar onafhankelijkheid in de 

jaren ’90 boezemde de Kroatische Serviërs angst in. Geholpen door een onaflatende 

propagandastroom van de door Milošević gecontroleerde media kwamen de gruwelen 

uit het verleden weer bovendrijven. De Servische bevolking in Kroatië had weinig 

positieve herinneringen overgehouden aan het laatste separatistische avontuur. In het 

collaborerende Kroatië van Ante Pavelić werden ze het slachtoffer van vervolging en 

etnische zuivering. Met de steun van radicale elementen uit Servië besluiten de 

Kroatische Serviërs om het dit maal zo ver niet te laten komen. Ze werpen barricades op, 

weigeren het gezag van Zagreb te erkennen en verenigden zich uiteindelijk in de 

Servische Republiek Krajina (RSK). De hoofdstad van de opstandige RSK is Knin, een 

stadje in Dalmatië op een vijftigtal kilometer van Split. Tuđman stelt alles in het werk om 

het exclusief Kroatische karakter van de Krajina, en Knin in het bijzonder, te 

benadrukken in zijn toespraken. De lokale opstandelingen worden geportretteerd als  

vreemde veroveraars en de Servische bevolking in de regio is volgens Tuđman niets 

                                                             
82 F. Tuđman – 15.06.1994 (Čacpljina, Herzegovina) 
83 F. Tuđman – 27.12.1993  (Zagreb, toespraak voor oorlogsinvaliden) 
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minder dan een historische fout, een fout die hij in 1995 zou proberen rechtzetten. 

Tijdens een toespraak in 1995 stelt hij: “…Knin, die oude Kroatische koningsstad van 

waaruit Koning Zvonimir regeerde, waarin ook de zetel van de Kroatische bisschop 

gehuisvest was toen die nog beschikte over heel het gebied tot de Drava. Van toen tot nu 

heeft Kroatië moeilijke tijden beleefd. Doorheen Knin, en doorheen Kroatië hebben zich 

vreemde lichamen gevormd die de Kroatische vrijheid dienden te verhinderen. Die over 

Kroatië wilden beslissen of het zelfs veroveren. Veroveren tot Karlogbag, en anders tot 

Zadar, Split, Makaraska of Neretva. Dat wilden ze allemaal, maar wij hebben het hen 

verhinderd!”84   

Na de ervaringen met de Serviërs in de Krajina ging Tuđman voorzichtiger te werk in de 

andere Kroatische regio’s met een eigen distinctieve identiteit. De wegen van de 

kustregio Dalmatië, het aan Italië en Slovenië grenzende, Istrië en het Kroatische 

binnenland liepen doorheen de geschiedenis meestal gescheiden. Tot de Tweede 

Wereldoorlog vielen grote delen van Dalmatië en Istrië nog onder Italiaans bewind. 

Tuđman probeert enerzijds rekening te houden met deze gevoeligheden en anderzijds 

beide regio’s in een Kroatische meta-verhaal te passen. Istrië heeft traditioneel een 

belangrijke Italiaanse minderheid. Tuđman probeert deze te paaien door hen niet enkel 

dezelfde rechten te geven als andere minderheden, maar ook door Istrië als bestuurlijke 

eenheid te behouden binnen het nieuwe Kroatië. Vervolgens haalt hij alles uit zijn 

historische trukendoos om het Kroatische karakter van deze, sterk door Italië 

beïnvloedde, regio te benadrukken. “Allemaal hebben ze gevochten voor het Kroatische 

karakter van Istrië, een Kroatisch Istrië.”85 Op vakkundige wijze herverpakt hij ook de 

kronkelige weg die Istrië doorheen haar geschiedenis heeft afgelegd. “Istrië is altijd het 

arme weeskind van de regio geweest. Het heeft toebehoord aan het Habsburgse rijk, 

fascistisch Italië en socialistisch Joegoslavië, maar nu pas is Istrië thuisgekomen, in het 

autonome en onafhankelijke Kroatië.”86 In Istriës grootste stad, Pula, heeft Tuđman in 

1993 zelfs even een Kennedyaans moment: “Ik ben niet minder een Istriër dan een 

Zagorac, waar ik ben geboren.”87 Ook in Dalmatië ging Tuđman omzichtig te werk. Bij de 

gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Mihovil Palinović in Podgora 

spreekt Tuđman zich uit tegen de ambities van sommige Italiaanse irredentisten met 

betrekking tot de regio: “Kroatië wilt vriendschappelijke betrekkingen met alle landen in 

de wereld, en met name met haar buren. Maar die Italiaanse irredentisten en neofascisten 

moeten voor eens en vooraltijd ophouden met denken dat Dalmatië ooit van hen zou 

kunnen zijn. Want hier is vandaag een onafhankelijk Kroatië, een soevereine staat, en 
                                                             
84 F. Tuđman – 26.08.1995 (Split, Vlak Sloboda) 
85 F. Tuđman – 31.01.1993 (Pazin, Verkiezingsmeeting) “Svi su oni branili hrvatstvo istre, hrvatsku Istru” 
86 F. Tuđman – 31.01.1993 (Pula, Verkiezingsmeeting)  
87 F. Tuđman – 31.01.1993 (Pula, Verkiezingsmeeting) “Ja sam ne manje Istranin, kao što sam Zagorac gdje 
sam rođen” 
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Dalmatië is, zoals niet enkel Mihovil Palinović zei, de wieg van de Kroatische staat en de 

moeder van het Kroatische volk”88.  

Niet enkel gingen de territoriale aspiraties gepaard met historische claims, vaak kregen 

ze ook een religieuze dimensie. Zo liet Tuđman het niet na om tijdens het pauselijke 

bezoek in 1994 de historische rol van Kroatië als “Antemurale Christianitatis” te 

benadrukken.89 Om de Ottomaanse opmars te stuiten legde de Oostenrijks-Hongaarse 

monarchie een gordel van versterkte vestigingen aan doorheen de Krajina. Deze 

historische rol paste perfect in Tuđmans voorstelling van Kroatië, en zichzelf in het 

bijzonder, als ultieme verdediger van het oude continent.90 Zo benadrukt de Kroatische 

president niet enkel het Katholieke en West-Europese karakter van zijn land, hij 

presenteert het conflict in voormalig Joegoslavië bovendien ook als een 

beschavingsoorlog. Een Clash of Civilizations op Europese grond, waarbij het Westerse 

Kroatië zich verdedigt tegen de Servisch-Orthodoxe Bolsjewieken en het Moslim-

extremistische gevaar. In zijn toespraken heeft Tuđman het ook over een “heilige 

oorlog” die moet dienen om de Kroatische “heilige grond” te verdedigen. Opvallend is 

ook hoe de discursieve constructies die Tuđman en Milošević creëerden rond 

respectievelijk Knin en Kosovo paralellen vertoonden met de rol die Jeruzalem speelt in 

het Oude Testament.91  

 

 

5.3. MIDDELEEUWSE KONINKRIJKEN  
 

De middeleeuwse koninkrijken in Servië en Kroatië dienen als belangrijke focuspunten 

voor het moderne nationalisme. Servië won in de 19e eeuw nog haar onafhankelijkheid 

terug na vijf eeuwen van Ottomaanse overheersing. Maar nadat het middeleeuwse 

Kroatië opging in een personele unie met Hongarije en later Oostenrijk, werden de 

statelijke ambities noodgedwongen opgeborgen tot het einde van de 20e eeuw.  

Tuđman had de keuze tussen twee periodes van onafhankelijkheid in de Kroatische 

geschiedenis. Enerzijds was er het middeleeuwse Kroatië dat zich tussen de 9e en de 12e 

                                                             
88 F. Tuđman – 21.05.1994 (Podgora, onthulling van het standbeeld voor Mihovil Pavlinović) “Hrvatska 
žele imati prijatelsjke odnose sa svim zemljama svijeta, a osobito sa susjedima, pa i razuimije se talijanski 
iredentisti i ne znam kako se zvali neofašisti moraju jednom za uvijek prestati misliti o tome da će ikada 
Dalmacija biti njihova, jer ovdje je danas Hrvatska samostalna, suverena država, a Dalmacija je, kao što je ne 
jednom rekao Mihovil Palinović kolijevka (cradle) Hrvatske držäve i matica Hrvatskog naroda.  
89 F. Tuđman – 10.09.1994 (Zagreb, Pauselijk bezoek) 
90 F. Tuđman – 25.01.1994 (Zagreb, Kroatisch parlement)  
91 D. B. MacDonald, Balkan Holocausts?, p. 25.  
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eeuw wist op te werpen als regionale macht. Anderzijds was er het, onafhankelijke maar 

door collaboratie verbrande, Kroatië onder het marionettenregime van Ante Pavelić. Het 

dient niet te verbazen dat de Kroatische president er de voorkeur aan geeft om het 

Kroatië van koning Zvonimir als referentiepunt te kiezen. Aan deze historische 

legitimering van de Kroatische onafhankelijkheid zijn bovendien uitgesproken 

territoriale claims verbonden. Knin, vanaf 1991 de hoofdstad van de Servische 

opstandelingen in Kroatië, was immers ook de zetel van de middeleeuwse koning 

Zvonimir, voor Tuđman reden genoeg om elke Servische claim op het gebied te 

ontkrachten. De verwijzingen naar Zvonimirs rijk samen met de stelling dat de grenzen 

van het nieuwe Kroatië historisch dienden te zijn, impliceren duidelijke territoriale 

ambities. Zvonimirs rijk strekte zich immer uit over grote delen van het huidige Bosnië.  

De centrale rol die de middeleeuwse koninkrijken spelen in het discours dient ook om 

de (West-) Europese roots in de verf te zetten. “Kroatië was al veertien eeuwen deel van 

Europa, van de zevende tot de twaalfde eeuw had Kroatië heersers uit haar eigen midden, 

nationale heersers, vorsten en koningen. Kroatië had ook geschreven documenten, stenen 

relicten en andere zaken die andere Europese volken in die nog tijd niet hadden. Kroatië 

was binnen Europa een regionale macht. Veel van de huidige Europese landen bestonden 

toen nog niet op die manier zoals Kroatië al bestond.”92 De hele geschiedenis tussen het 

middeleeuwse koninkrijk en Kroatiës onafhankelijkheid is voor Tuđman een 

ongelukkige onderbreking, die een onafhankelijk Kroatië haar rechtmatige plaats binnen 

Europa heeft ontnomen.  

 

 

5.4. HOE WORDEN GROTE RIJKEN IN DISCOURS INGEPAST?  
 

Zowel Kroatië als Servië maakten eeuwenlang deel uit van grote multinationale rijken. 

Hoewel deze historische omstandigheden de Kroatische en Servische maatschappij en 

het nationale bewustzijn in beide landen zonder twijfel in belangrijke mate hebben 

beïnvloed, is deze erfenis moeilijk in een nationalistische geschiedschrijving in te 

passen. De Kosovo mythe, die zo centraal staat binnen het Servische nationale denken, is 

in essentie een totale ontkenning van de Ottomaanse erfenis. De Ottomaanse periode 

wordt voorgesteld als één van buitenlandse onderdrukking, waarin niet enkel Serviës 

nationale, maar zeker ook haar religieuze rechten in sterke mate beknot werden. 

Milošević, politiek groot geworden met zijn demagogische optreden in Kosovo, buit deze 

                                                             
92 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, eerste herdenking van operatie Storm) 
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mythe dan ook ten volste uit. Hij trekt parallellen tussen het lot van de Servische 

bevolking onder het Ottomaanse bewind en de buitenlandse druk waar het Servië van 

1991 mee geconfronteerd werd: “Die machten hebben tot doel de democratische geest die 

in Servië heerst te onderdrukken, en de Servische verwezenlijkingen terug te schroeven met 

de eis dat Servië zou terugkeren naar haar vroegere status van vazalstaat onder vreemde 

heerschappij.”93 De erfenis van vijf eeuwen Islamitische heerschappij strookte bovendien 

niet met de legitimatie van Servië als een volwaardig deel van het moderne, Westerse 

Europa. Andere historische verwijzingen zoals naar de middeleeuwse rijken of het 

Servische aandeel in het verzet tegen de Ottomaanse expansie en de fascistische agressie 

leenden zich daar beter toe.  

Tuđmans evaluatie van de Oostenrijks-Hongaarse erfenis is genuanceerder. Enerzijds 

veroordeelt hij de besluiteloosheid en machteloosheid van het Kroatische leiderschap 

dewelke ertoe heeft geleid dat het koninkrijk Kroatië in 1102 opging in een personele 

unie met het koninkrijk Hongarije en later Oostenrijk. Hij plaatst deze gebeurtenissen in 

een verhaal van vreemde overheersing met het socialistische Joegoslavië als laatste 

uitloper. “Na het uitsterven van de Kroatische heersers konden de Kroaten niet 

overeenkomen wie er onder hen de nieuwe, eigen, Kroatische leider zou worden, daarom 

kozen ze andere heerser uit een andere dynastie en dat was de reden waarom we eerst in 

een personele unie met Hongarije waren, die later is omgevormd tot een echte unie waarin 

de Hongaren in Kroatië heersten en vervolgens de Habsburgse monarchie en het 

ongelukkige Joegoslavië.”94 In tegenstelling tot Milošević ontkent of negeert hij de 

Oostenrijks-Hongaarse periode echter niet. Langs de ene kant wees hij op de continuïteit 

binnen deze multinationele rijken. De Kroaten behielden immers een aantal bestuurlijke 

en culturele instituties. Zo haalt Tuđman het voorbeeld van de Sabor als bestuurlijke 

raad aan om deze continuïteit te illustreren.95 Na de Kroatische onafhankelijkheid in 

1990 geeft hij het Kroatische parlement ook dezelfde naam. Het valt ook op hoe Tuđman 

het steeds heeft over een “Unie” met Oostenrijk en Hongarije, waarbij hij eerder een 

relatie tussen twee gelijken suggereert dan een periode van vreemde dominantie. 

Daarnaast kan de Oostenrijks-Hongaarse erfenis ook gebruikt worden om het West- of 

Centraal-Europese karakter van Kroatië te benadrukken. Door zich in te schrijven in de 

Katholieke Westerse beschaving probeert Tuđman Kroatië in de eerste plaats te 

distantiëren van het Oosterse, Slavische Servië en de negatieve associatiës verbonden 

aan ‘De Balkan’. 

 
                                                             
93 S. Milošević – 12.03.1991  (Belgrado, Eerste vergadering van de nationale raad na de 9 maart 
demonstratie) 
94 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) 53 
95 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor) 
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5.5. WERELDOORLOG I 
 

Het “Attentat”, de aanslag van de Servische nationalist Gavrilo Prinćip op de 

Oostenrijkse aartshertdog Franz-Ferdinand in Sarajevo, vormde de aanleiding voor de 

Eerste Wereldoorlog. Oostenrijk-Hongarije stelde Servië voor een onaanvaardbaar 

ultimatum en via een reeks van militaire allianties werden alle Europese machten in de 

strijd betrokken. In Servië wordt de oorlog gezien als een conflict waar het land tegen 

haar eigen wil in werd meegesleurd. Een conflict waarin het volk bovendien 

uitzonderlijk zware offers heeft moeten brengen. Het gevoel dat Servië tijdens WOI 

onrechtvaardig is behandeld wordt door Milošević als een sterke metafoor gebruikt om 

de buitenlandse druk op Servië in 1990 te illustreren. “Eén van de eersten, één van de 

voornaamste voorwaarden dat we slagen onder de druk die nu op Servië wordt 

uitgeoefend, druk die we enkel kunnen vergelijken met die uit 1914, is de eenheid in Servië, 

tussen haar burgers en haar leiders.”96 Wanneer in 1991 de internationale gemeenschap 

zich realiseert dat het uiteenvallen van Joegoslavië onherroepelijk is en de geesten 

evolueren naar een oplossing met onafhankelijke staten haalt Milošević dit beeld van 

“Poor little Serbia” uit de Eerste Wereldoorlog weer tevoorschijn. De Servische calimero 

verklaart het volgende in mei 1991: “Het is voor ons niet de eerste keer dat we 

geconfronteerd worden met de intenties van grote en invloedrijke machten, dat we in 

relatie tot hen in een extreem ongelijke en afhankelijke positie worden geplaatst, enkel en 

allen omdat we ons gedragen op een wijze die hen niet bevalt.”97 

Tuđman refereert opvallend zelden naar de gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. 

Dit conflict heeft voor hem en zijn nationalistische geschiedenis weinig tot geen 

instrumentele waarde. De Kroaten vochten onder Oostenrijks-Hongaars commando mee 

aan de kant van de as-mogendheden. Wanneer er dan toch naar de Eerste Wereldoorlog 

verwezen wordt, is het met betrekking tot het verdrag van Versailles en de oprichting 

van het eerste Joegoslavië. Volgens Tuđman een zoveelste gemiste kans voor Kroatië om 

haar eigen, onafhankelijke koers te varen.  

 

 

 

 

                                                             
96 S. Milošević – 11.05.1990 (Pančevo, Stedelijke vergadering)  “Jedan od prvih, jedan od najvažnih uslova 
da usepemo u uslovima ovakvog pritiska na Srbiju koji se može meriti samo sa onim iz 1914 jeste jedinstvo 
Srbije, njenih građana i njenog rukovodstva 
97 S. Milošević - 31.05.1991 (Belgrado, Toespraak voor het parlement) 
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5.6. WOELIG INTERBELLUM EN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 

Na het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse imperium vormden de nu 

onafhankelijke Zuid-Slavische gebieden onder invloed van buitenlandse dreigingen een 

nieuwe unie. Dit experiment wordt in 1918 uitgebreid met de reeds onafhankelijke 

landen Servië en Montenegro. Het koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen is een 

feit. Door politieke twisten tussen met name de Serviërs en de Kroaten vervalt het 

nieuwe land echter al snel in een impasse. De spanningen bereiken een triest 

hoogtepunt wanneer in 1928 een Montenegrijns politicus schoten lost in het parlement 

en daarbij Radić, de leider van Kroatiës grootste partij, vermoordt. In 1929 komt het tot 

een coup: Koning Alexander grijpt de macht, herschikt de constitutionele en bestuurlijke 

indeling van het land en verandert de naam in “Koninkrijk Joegoslavië”.  

Tuđman veroordeelt het eerste Joegoslavië scherp als een door Serviërs gecontroleerde 

staat waar het Kroatische volk tegen haar eigen wil in werd vastgehouden. In 1990 zegt 

hij daarover het volgende: “De hele geschiedenis van het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten 

en Slovenen en Joegoslavië speelde zich af in de schaduw van de centralistische Vidovdan 

grondwet, aangenomen in het parlement van Belgrado in 1920, tegen de wil van het 

Kroatische volk. En nadat de verkozen vertegenwoordiging van het Kroatische volk onder 

leiding van Radić in de republiek Kroatië op een partijcongres een eigen grondwet 

uitvaardigde werd de Kroatische Sabor ontbonden.”98 Het feit dat de blauwdrukken van 

een Zuid-Slavische unie ontstaan zijn binnen de Kroatische Illyrische beweging paste 

duidelijk niet in Tuđmans  nationalistische lezing van de geschiedenis.  

Onder Tito’s heerschappij bestond er een officiële consensus over de gebeurtenissen in 

de Tweede Wereldoorlog waarbinnen de NDH werd beschouwd als een aberratie in de 

Kroatische geschiedenis.99 De misdaden van de Kroatische collaborateurs werden 

bovendien tegenover de wreedheden van de Servische Četniks geplaatst. De focus lag in 

de eerste plaats op de verwezenlijkingen van Tito’s Joegoslavische partizanenbeweging 

die het land op eigen kracht had bevrijd. De gruwelijkheden en etnische zuiveringen 

door de verschillende partijen begaan, werden onder het motto “Broederschap en 

eenheid” uit de geschiedenisboeken gewist. In de plaats kwam er een overkoepelend 

Joegoslavisch verhaal waarbinnen de succesvolle samenwerking tussen de verschillende 

naties in de anti-fascistische strijd centraal stond.  Na Tito’s dood in 1980 wordt deze 

officiële visie steeds meer in vraag gesteld. Een aantal nationalistische historici uit 

Servië vragen zich openlijk af of de NDH wel een historische misstap, onder invloed van 

                                                             
98 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor)  
99 V. Perica, Balkan Idols: Religion and nationalism in Yugoslav states, Oxford, Oxford University Press, 
2002, p. 146.   
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Hitlers Duitsland, was.100 Zij leggen de nadruk op het genocidaire karakter van de Ustaša 

beweging en haar historische wortels binnen de Kroatische maatschappij. Daarnaast 

wordt er ook een religieuze interpretatie aan de gebeurtenissen gegeven waarbij het 

Kroatische Katholicisme als katalysator van de haat tegenover de Orthodoxe Serviërs 

wordt gezien. Ook aan Kroatische zijde wordt het verloop van de oorlog grondig 

geherinterpreteerd.  

Milošević, wiens gebruik van historische metaforen er vooral op gericht is om de 

Servische bevolking te herinneren aan de mogelijke gevolgen van Kroatisch 

nationalisme, refereert uitvoerig naar de Tweede Wereldoorlog. Via zijn toespraken en 

zijn controle over de Servische media reanimeert hij de collectieve herinneringen aan 

het collaborerende Ustaša regime in Kroatië. Het regime van Ante Pavelić voerde tijdens 

de Tweede Wereldoorlog een bewuste politiek van etnische zuiveringen, in de eerste 

plaats gericht tegen de Servische bevolking in Kroatië en Bosnië. In het 

concentratiekamp van Jasenovac kwamen duizenden Joden, Serviërs en politieke 

opposanten om. Milošević gaat uitvoerig in op deze Kroatische misdaden en 

transponeert ze naar de actualiteit van de jaren ‘90. Het onafhankelijke Kroatië van 

Franjo Tuđman is volgens hem de rechtstreekse erfgenaam van dit regime. Niet enkel 

wordt de eenheid van het socialistische en progressieve Joegoslavië bedreigd door haar 

oude vijand, ook voor de Servische bevolking in Kroatië was de boodschap klaar en 

helder. Door de vergelijking met het Duitse marionettenregime maakt Milošević de 

Kroatische Serviërs duidelijk welk lot hen te wachten staat binnen het nieuwe Kroatië. 

Deze waarschuwing ondersteunt hij met een onaflatende propagandastroom in de 

media. In de maanden voor het uitbreken van de oorlog zond de Servische televisie 

voortdurend historische documentaires uit die de Kroatische gruwelen uit de Tweede 

Wereldoorlog in de verf zetten. Ook Milošević’ interne vijanden werden door 

verwijzingen naar dezelfde periode gedefiniëerd. De rechtse oppositie in de persoon van 

Vuk Drašković en Vojislav šeselj veroordeelt de Servische president als “krachten van het 

verleden”. Als erfgenamen van de royalistische Četniks die, juist in een tijd waarin enkel 

eenheid Servië kan redden, tweedracht komen zaaien. Het lijkt er op dat Milošević, 

eerder dan de gebeurtenissen in de jaren ‘90 te vergelijken met de situatie van de 

Tweede Wereldoorlog, beide simpelweg gelijkstelt. In plaatst van te verwijzen naar een 

afgesloten verleden stelt hij de huidge strijd voor als een tijdloos conflict. Milošević 

manipuleert de tijd niet enkel, hij schaft ze af.  

De manier waarop Tuđman de rol van Kroatië in de Tweede Wereldoorlog benadert is 

erg dubbel. Er vochten Kroaten mee zowel aan de zijde van de fascistische Ustašas als 

die van de communistische partizanen. Tuđman probeert deze ogenschijnlijk volkomen 
                                                             
100 B. D. MacDonald, Balkan Holocausts?, pp. 138-140. 
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tegengestelde bewegingen echter voor te stellen als twee zijden van een verenigd 

Kroatisch onafhankelijkheidsstreven. De onmogelijke spagaat die hij maakt heeft te 

maken met de interne samenstelling van de HDZ. Zowel links als rechts moet voor de kar 

van de Kroatische onafhankelijkheid worden gespannen. Diezelfde ideologie 

overstijgende eenheid projecteert hij terug op de tegenstellingen in WOII. De vestiging 

van de collaborerende Kroatische staat (NDH) in 1941 ziet Tuđman als de 

verwezenlijking van een eeuwenoud Kroatisch verlangen naar onafhankelijkheid. Het 

regime moet volgens hem op haar verdiensten voor de nationale strijd worden 

gewaardeerd, en niet op basis van de gruwelen die zich onder andere in Jasenovac 

hebben afgespeeld.  Tegelijkertijd ziet hij de Kroatische partizanenbeweging niet als een 

uiting van een communistisch, Joegoslavisch ideaal maar wel als een Kroatische 

bevrijdingsbeweging. In de Servische propaganda van Milošević wordt het 

onafhankelijke Kroatië voorgesteld als een herboren NDH. Tudman verzet zich tegen 

deze associaties, niet zozeer om ideologisch afstand te nemen van de Ustaša beweging, 

maar vooral met Kroatiës internationale imago in het achterhoofd. In 1989 doet hij 

Milošević’ vergelijking tussen de HDZ en de Ustaša-beweging af als een anti-Kroatische 

uithaal: “Deze aanvallen op de HDZ zijn eigenlijk uitingen van een latente haat tegen elk 

teken van Kroatische autonomie. Wanneer ze over de HDZ zeggen dat het een fascistoïde 

en expliciet “Ustaša organisatie” is, dat zij de “duistere geesten uit het verleden tot leven 

roept”, waarmee ze evengoed Starčević, Radić en de leiders van de HDZ bedoelen, een 

pathologisch type waar ze eigenlijk heel het Kroatische volk onder plaatsen, bedoelen ze 

niets anders dan dat al dezen geen ander lot verdienen dan Radić– dit is in realiteit de 

mening van de blinde aanhangers van hegemonisme en unitarisme, die zich niet kunnen 

verzoenen met het overleven van Kroatië.” 101  Wanneer Tudman in 1990 reageert op de 

Servische beschuldigingen als zou de separatistische politiek van zijn HDZ partij een 

reïncarnatie zijn van de fascistische Ustaša beweging ontkent hij deze erfenis niet. Hij 

pleit integendeel voor een herziening van het Kroatische regime tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Pavelić’ beweging was immers niet enkel fascistisch, maar ook “een 

gerechtvaardigde uiting van de Kroatische onafhankelijkheidsstrijd.”102 “Dus, zij die aan 

het hoofd stonden van de NDH in de Tweede Wereldoorlog waren een uitdrukking van de 

duidelijke wens van het Kroatische volk voor een eigen staat.”103 Hij probeert ook de vrees 

bij de Servische bevolking voor een herhaling van de vervolgingen uit de Tweede 

Wereldoorlog weg te nemen door te verklaren dat hij “de onvoorzichtigheden” van het 

                                                             
101 F. Tuđman – 17.06.1989 (Zagreb, Stichtingscongres HDZ) Radić is een Kroatisch politiek leider die in 
1928 door een nationalistische Montenegrijnse collega werd doodgeschoten in het parlement van het 
koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen. 
102  F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb,  Toespraak voor de eerste algemene vergadering van de HDZ) 
103  F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) 
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Ustaša regime verwerpt en de veiligheid van de Kroatische Serviërs garandeert.104 De 

Servische beschuldiging van fascistische en nationaal-socialistische sympathieën bij HDZ 

dienen volgens Tuđman enkel als een excuus om zijn partij en haar nationalistisch 

programma met alle mogelijke middelen te stoppen: “Zulke twijfels vonden hun 

bevestiging in het feit dat enkel de HDZ door de unitaristisch-hegemonistisch en 

dogmatische kringen wordt verwelkomd als een wedergeboorte van de “Neo-Ustašas” of op 

zijn minst de hand van een “seperatistisch-nationalistische” organisatie die moet 

verpletterd worden met alle mogelijke middelen, zoals verraad.”105 Tudman is ook berucht 

voor zijn minimalisering van de gebeurtenissen in de Kroatische concentratiekampen 

zoals Jasenovac. Gebruik makend van zijn titel als historicus trekt hij de Servische 

schattingen van het aantal slachtoffers in twijfel. Waar de Serviërs spreken over zo’n 

600.000 tot zelfs anderhalfmiljoen doden verklaart Tuđman dat het aantal slachtoffers 

in geen geval boven de 60.000 kan liggen. Recenter onderzoek leert dat beide 

schattingen eerder op politieke dan historische overwegingen gebaseerd zijn en de 

waarheid ergens in het midden dient gezocht te worden.106 Claims als zou het Kroatische 

volk een genocidaire natie zijn wijst Tudman dan ook resoluut van de hand. Zulke 

uitlatingen zijn niet anders dan bewuste leugens om het gerechtvaardigde Kroatische 

onafhankelijkheidsstreven in diskrediet te brengen.107 

Anderzijds pareert hij ook Servische uitspraken over het fascistische of zelfs genocidaire 

karakter van het Kroatische volk door het Kroatische aandeel in de anti-fascistische 

strijd te benadrukken. Tuđman, zelf lid van Tito’s partizanen en voormalig Joegoslavisch 

generaal, stelt dat nergens in Joegoslavië, of zelfs Europa, het verzet tegen het fascisme 

zo groot was als bij het Kroatische volk. “Dat Kroatische volk, had in het kader van de 

antifascistische beweging, de partizanenoorlog, ook haar eigen leger, groter en sterker dan 

anderen in Europa en Joegoslavië, maar dat wordt vergeten en ze spreken ons alleen over 

het Ustaša leger en de collaborateurs die aan de kant van de NDH vochten.“ Ook op het 

internationale toneel presenteert Tuđman graag zijn anti-fascistische geloofsbrieven. Zo 

spreekt hij in 1992 de algemene vergadering van de VN toe: “Het Kroatische volk en ik 

persoonlijk hebben in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

strijd tegen het nazi-fascisme, dat de democratische beweging in Europa en de wereld 

                                                             
104 F. Tuđman – 17.06.1989 (Zagreb, Stichtingscongres HDZ) 
105 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Eerste algemene vergadering Sabor) “Takve dvojbe nalazile su svoje 
potvrdu u tome što je već sama najava HDZ-a dočekana iz unitarističko-nacionalističke organizacije koju 
treba satrti svim sreddstvima kao veleizdaju.” 
106 B. D. Macdonald, Balkan Holocausts?, pp. 161-165.   
107 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Eerste algemene vergadering Saborà “U povodu teza o genocidnosti 
svakoga hrvatstva, te napadaja na teritorijalni integritet i suverenitet hrvatskoga naroda, a također 
osporavanja slovenskomu narodu prava na samoodređenje, HDZ se obratio javnosti izjavom kojom se 
zauzima za pravo svakoga pa, razumije se, i hrvatskoga naroda na trajno, neotuđivo i cjelovito pravo na 
samoodređenje do odcjepljenja”  
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bedreigde. Met trots mag ik toevoegen dat ik zelf ook als jonge man heb deelgenomen in 

die oorlog tegen het fascisme.”108 

Bij verschillende gelegenheden stelt Tuđman dan ook dat de Kroaten als overwinnaars 

uit de oorlog zijn gekomen.109 Volgens zijn interpretatie van de geschiedenis hadden de 

Kroaten zich met de belofte van een onafhankelijke staat in het fascistische avontuur 

gewaagd. Eens duidelijk werd dat het Ustaša-regime van Pavelić weinig meer was dan 

een Duitse marionet zouden de Kroaten zich echter met volle overtuiging (maar wel met 

dezelfde nationale ambities) achter het Kroatische, anti-fascistische verzet hebben 

geschaard. Hij stelt dat de Kroaten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog streden 

aan de zijde van de Westerse democratieën, een feit dat van “verdragend Historisch 

belang” was volgens de Kroatische leider.110 Deze verzetsgroepen, verzameld in de 

zogenaamde “ZAVNOH”, streden volgens Tuđman niet enkel tegen het fascisme maar 

ook vóór een autonoom Kroatië.  Het NDH regime was dus niet meer dan ontspoorde 

poging tot Kroatische onafhankelijkheid. Daarom was volgens hem ook niet de 

fascistische Sabor de legitieme vertegenwoordiger van het Kroatische volk tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, maar wel de algemene vergadering van de Kroatische 

partizanenbeweging.111 Dat de Kroaten aan de kant van de geallieerden uit de oorlog 

kwamen was volgens de president niet enkel een bewijs van haar democratische 

karakter, maar ook de enige mogelijkheid waarop het Kroatische volk zich tegen de 

vervolging door de Servische Četniks kon verdedigen. “Als het niet aan de zijde van de 

overwinnaars had gestreden, had het Kroatische volk na het vallen de NDH en de as-

mogendheden het plan voor een genocide door de Četniks niet kunnen voorkomen, de 

gevolgen hadden katastrofaal kunnen zijn.” 112  Zowel de fascistische als de anti-

fascistische strijd wordt op die manier gekenmerkt door een gevecht tegen de Serviërs. 

Hoewel de Kroatische partizanenbeweging gebruikt wordt om zich te distantiëren van 

het fascistische verleden, neemt Tuđman meteen ook afstand van de afloop van het 

socialistische verhaal. Wederom werd de Kroatische hoop op onafhankelijkheid immers 
                                                             
108 F. Tuđman 22.05.1992 (New York, Toespraak ter gelegenheid van Kroatische lidmaatschap VN) 
“Hrvatki je narod i sam u Drogom svjetkom ratu dao znatan prinos borbi protiv naci-fašizma koji je ugrozio 
demokratski poredak Europe i Svijeta. (s ponosom mogu pripomenuti da sam i sam kao mlad čovjek i 
sudjelovao u tom ratu protiv fašizma)” 
109 F. Tuđman “Uspostavom federalne Državne Hrvatske u antifašističkom ratu Hrvatski se narod našao na 
strani pobjedničkih demokratskih sila SAD-a i Velike Britanije, i SSSR-a.” 
110 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Eerste algemene vergadering Sabor) “Hrvatski narod na kraju 
drugoga svjetskog rata nasao na strani pobjednickih demokratskih sila. A to je bilo od dalekosezne povijesne 
vaznosti.” 
111 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor) “Tu povijestnu ulogu, u ratnim okolnostima 
Drugoga svjetskoga rata, preuzeo je ZAVNOH, kao revolucionarni Sabor, ustanovljenjem Federanle Države 
Hrvatske, u okviru avnojevskih načela o parvu svakoga pa i Hrvatskoga naroda na samoodređenje do 
odcjepljenja” 
112 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Eerste algemene vergadering Sabor) “Da nije bilo i na strani 
pobjednika, hrvatski narod, nakon propasti NDH s osovinskom silama, ne bi mogao isbjeci plan četnićkog 
genocida, posljedice kojega su mogle biti katastrofalne”  
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hardhandig de kop ingedrukt: “Net zoals dat er geen twijfel kan zijn dat het éénpartij- 

communistische regime de voornaamste hindernis was voor de erkenning van het recht op 

zelfbeschikking en afscheuring van het Kroatische en elk ander volk, zoals bepaald in alle 

grondwetten van de Socialistische federatie Joegoslavië tijdens de oorlog.” 113 

Waar Tito de misdaden van Kroatische Ustašas en Servische Cetniks gelijkstelde om de 

verschillende partijen te verzoenen, zo stelde Tuđman nu de misdaden in Jasenovac en 

Bleiburg aan elkaar gelijk.114 Jasenovac was het door Kroatische Ustašas opgezette 

concentratiekamp waar tienduizenden, voornaamelijk Serviërs, omkwamen. Het 

bloedbad van Bleiburg daarentegen is een sterke anti-Joegoslavische metafoor die 

verwijst naar de misdaden tegen- en executies van duizenden Kroatische soldaten, 

mannen, vrouwen en kinderen, die op het einde van de oorlog waren gevlucht naar de 

Oostenrijks-Sloveense grens. Hun overgave aan de Britse troepen in Oostenrijk werd 

geweigerd en het werd hen niet toegelaten om de Oostenrijkse grens aan het stadje 

Bleiburg over te steken. Vervolgens werden ze gevangen genomen door Tito’s 

partizanen. Een deel van de gevangenen werd ter plekke gefusillieerd, de rest werd op 

dodenmarsen doorheen Joegoslavië gestuurd. Bleiburg staat in Kroatië symbool voor het 

ultieme Kroatische lijden, de religieuze metaforen zijn dan ook nooit ver weg: 

“Honderdduizend Kroatische soldaten, Kroatische mannen, vrouwen en kinderen werden 

blootgesteld aan slachtpartijen op deze kruisweg doorheen Joegoslavië.” 115  In een 

Kroatisch dorp in Bosnië, Čitluk, gaat Tuđman zelfs nog een stap verder en waarschuwt 

hij voor een herhaling van deze gruwel: “Beste vrienden, het Kroatendom is opnieuw 

bedreigd, zoals zo vaak in de geschiedenis. Zoals het ook bedreigd was tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in onder andere Bleiburg, net zo wordt het vandaag bedreigd door de 

Servische agressie.”116 Het mag geen toeval heten dat Tuđman juist in 1994 in Bosnië 

opnieuw de sterke Bleiburgmetafoor gebruikt. Na de Moslim-Kroatische wapenstilstand 

en het akkoord over een federatie diende alle aandacht weer op de Servische agressor te 

worden gericht. 

Een citaat dat Tuđmans visie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog goed 

samenvat is het volgende: “En dat (het feit dat Kroatië een erkend en gerespecteerd lid 

van de internationale gemeenschap is) is een garantie dat we geen attentaat vanuit 

Belgrado, noch een nieuw Bleiburg meer moeten verduren, en dat we ook niet hetzelfde lot 

                                                             
113 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor)  
114 G. Uzelak, Franjo Tuđman’s nationalist ideology, pp.  202-203. 
115 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking operatie Storm) 
116 F. Tuđman – 15.06.1994 (Čitluk, Toespraak in Kroatisch Herzegovina, Bosnië) 
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als het antifascistische federale Kroatië van de partizanen zullen volgen.” 117  Hij 

transponeert de gebeurtenissen van 1940-1945 naar de jaren ‘90, verenigt fascisten en 

communisten in hun streven naar Kroatische onafhankelijkheid en geeft de Serviërs alle 

schuld wanneer het foutloopt. Ook met betrekking tot zijn eigen rol komt dezelfde 

ambivalentie naar voren. Om de Servische beschuldigingen te ontkrachten en de 

interntionale gemeenschap gerust te stellen benadrukt hij zijn persoonlijke bijdrage in 

de anti-fascistische strijd. Voor zijn binnenlandse publiek doet hij zijn carrière binnen 

het Joegoslavische leger echter af als “een jeugdzonde”.118 Tuđmans standpunt ten 

opzichte van de Tweede Wereldoorlog is een ongemakkelijke spreidstand. Om zowel de 

interne als de internationale vrede te bewaren probeert hij het onmogelijke te 

verenigen.  

 

 

5.7. JOEGOSLAVISCHE VERLEDEN 
 

Hoewel beiden handelden vanuit eenzelfde nationalistische denkwijze was Milošević 

een uitgesproken voor- en Tuđman een groot tegenstander van het socialistische 

Joegoslavië. De verklaring van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid ligt in de 

geografische verspreiding van de Serviërs. Van alle Joegoslavische volkeren was het 

Servische het meest verdeeld. Enerzijds was Servië de thuishaven van aanzienlijke 

minderheden: de socialistische republiek kende sinds de grondwetswijziging van 1974 

twee autonome provincies: de multi-etnische Vojvodina en Kosovo met een Albanese 

meerderheid. Anderzijds leefden aanzienlijke Servische minderheden buiten de eigen 

republiek. Volgens de census van 1991 leefden er zo’n 580.000 Serviërs in Kroatië en 

1.400.000 in Bosnië-Hercegovina. Milošević wees het Servische volk dan ook op de 

mogelijke gevolgen van het uiteenvallen van de Joegoslavische federatie: “Serviërs 

zouden (in het geval van Joegoslavische desintegratie) verdeeld zijn in meerdere staten en 

grote delen van het Servische volk zouden worden getransformeerd in nationale 

minderheden”119  Het is vanuit deze filosofie dat Milošević pleit voor een behoud van het 

land, maar dan wel een Joegoslavië op zijn voorwaarden. Zo dient de 

grondwetswijziging uit 1974 die Vojvodina en Kosovo autonomie verleende 

onmiddellijk te worden teruggeschroefd: “Waarom is enkel het Servische volk in de 

                                                             
117 F. Tuđman – 15.06.1994 (Čapljina, Toespraak in Kroatisch Herzegovina, Bosnië)  “I to je ono jamstvo da 
više nećemo doživjeti atentata u Beogradskoj skupštini niti Bleiburga, niti pak sudbine antifašističke 
partizanske federalne Hrvatske”  
118 D. Hedl, “Living in the Past”, p. 105. 
119 S. Milošević – 12.03.1991 (Belgrado, Eerste vergadering van het parlement na 9 maart manifestatie) 
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Joegoslavische grondwet van 1974 het recht ontzegd om haar eigen staat te vormen en 

waarom is Servië als republiek in een ongelijke positie gesteld in verhouding tot de andere 

republieken? De wetenschap en geschiedenis zullen oordelen.”120 Het terugschroeven van 

de autonomie door middel van een nieuwe grondwet was dan ook één van Milošević’ 

eerste beleidsdaden als leider van de communistische partij in Servië. Deze 

grondwetswijziging stelt hij voor als het nationale ontwaken van het Servische volk, dat 

eindelijk haar territoriale en spirituele integriteit heeft teruggewonnen: “De republiek 

Servië heeft ervoor gestreden dat ze na vele jaren haar grondwettelijke eenheid heeft 

bereikt en zich heeft losgemaakt uit de beschamende positie waarin zij zich gedurende 

decennia verslagen en verdeeld bevond.”121 Milošević’ volgelingen grijpen door middel 

van straatprotesten, de zogenaamde “meetings van het volk” de macht in de Vojvodina 

en Kosovo. Door dezelfde strategie te herhalen in Montenegro slaagt hij er in om vier 

van de acht stemmen in de presidentiële raad van Joegoslavië te verzekeren. Het 

Joegoslavië waar Milošević voor pleitte was een Joegoslavië waarin hij het voor het 

zeggen zou hebben en waar de Serviërs zich niet meer zouden moeten schamen voor 

hun numerieke overwicht.122 

In de andere republieken was het enthousiasme voor Milošević’ nieuw-Joegoslavische 

experiment heel wat minder. Het terugschroeven van de grondwet van 1974 en de 

Servische machtsgreep in de presidentiële raad van Joegoslavië was voor de 

nationalistische partijen een zoveelste voorbeeld van het Servische streven naar 

dominantie. Joegoslavië veranderde voor hun ogen in Groot-Servië, een  ideaal waar zij 

geen deel van wensten uit te maken. Tuđman veroordeelt de Joegoslavische 

geschiedenis dan ook als een periode van Kroatische onderdrukking, zelfs van “Joego-

Servische bezetting”.123 Joegoslavië was in Tuđmans ogen een vorm van historisch 

verraad. Deze federatie in haar huidige vorm was immers niet waar de Kroaten tijdens 

de Tweede Wereldoorlog voor hadden gestreden. Ondanks alle mooie idealen over 

broederschap en eenheid was het Kroatische volk niet vrij.124 Joegoslavië was een 

                                                             
120 S. Milošević – 12.06.1990 (Belgrado, Voorstelling van de nieuwe grondwet) “Zasto je jedino srpskom 
narodu u Jugoslaviji Ustovam iz 1974 bilo uskraćeno pravo da formira sovju državu i zašto je Srbija kao 
republika bila stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na druge republike, nauka i istorija doneće sud.” 
121 S. Milošević – 12.03.1990 (Belgrado, Eerste parlementaire vergadering na 9 maart manifestatie) 
122 S. Milošević – 22.01.1990 (Belgrado, Uitzonderlijke zitting SKJ (Liga van Joegoslavische Communisten)) 
“Mi u Srbiji nemamo više kompleksa da zato što Serba ima najviše u Jugoslaviji treba da sedimo u mišoj rupi i 
da se slažemo sa onim što nije u našem interesu, da se neb i osetili frusriranim oni kojih je manje”  
123 F. Tuđman – 14.10.1995 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor) “Jugosrpska Okupacija”  
124 “Svršio je rat, dobili smo federalnu, najprije federalnu, narodnu, pa socialističku republike Hrvatsku, ali se 
pokazalo da ta Hrvatska u okviru Jugoslavije, makar ona bila i federalna i socialistička s nekakvim 
internacionalističkim programima, ta Hrvatska nije bila slobodna, da ta federalna Hrvatska nije bila onakva 
hrvatska državu kakvu je hrvatski narod želio jer su ti Srbi koji su se u Drugom Svjetskom ratu borili pod 
hrvatskim barjacima, koje je Hrvatski narod štitio i od fašističkih zločina, sve više su preuzimali vlast u toj 
socialističkoj Hrvatskoj, hrvatski je narod opet bio potplačen, pravi su Hrvati morali napuštati hrvatsku 
domovinu i iz političkih i ekonomskih razloga.” 
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onmogelijk huwelijk, gedoemd om te mislukken: “Joegoslavië is niet in de jaren ’90 uiteen 

gevallen, maar al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet enkel omwille van de oorlog, maar 

ook omwille van politieke redenen, omwille van nationale tegenstellingen. Het is uiteen 

gevallen omdat de volkeren waaruit het bestond niet enkel verschillende nationaliteiten 

zijn, maar vooral omdat ze behoren tot verschillende beschavingen.”125 En in deze 

vechtscheiding kan de uitvaardiging van de Kroatische grondwet in 1990 gezien worden 

als een éénzijdige opzegging van het huwelijkscontract: “Na 45 jaar van communistisch 

totalitarisme. Tot die tijd werden de Kroaten vervolgd uit hun vaderland, gebrandmerkt en 

veroordeeld, enkel en alleen omdat ze voor zichzelf wilden denken, zingen, leven.”126 De 

afscheiding van Joegoslavië was voor Tuđman meer dan het vestigen van een eigen staat, 

het was een  nationale bevrijding.  

Een halve eeuw van communistische en Servische onderdrukking heeft het Kroatische 

streven naar een eigen staat met geweld de kop ingedrukt. Wanneer Kroatische 

intellectuelen en politici in de jaren ‘70 verregaande autonomie eisen voor Kroatië 

wordt deze “Kroatische Lente” hardhandig de mond gesnoerd. De leiders van de 

beweging, waaronder een jonge Franjo Tuđman, worden gearresteerd en tot 

gevangenisstraffen veroordeeld. In de jaren ‘90 schrijft Tuđman zijn partij, de HDZ, in in 

diezelfde democratische en nationale traditie uit de jaren ‘70. De Kroatische Lente wordt 

politiek gerecupereerd: “Als we de waarheid in de ogen willen kijken kunnen we deze 

historische feiten en hun invloed op de verdere ontwikkelingen niet negeren”127. Het zijn 

volgens hem ook dezelfde “Dogmatisch-Hegemonistische krachten” die het Kroatische 

onafhankelijkheidsstreven toen onderdrukten die nu, in 1989, opnieuw de messen 

slijpen. Tuđman verwijst ook naar de internationale situatie. De Soviet-Unie implodeert 

en wordt opgevolgd door nieuwe natiestaten waarin pluralisme en democratie de 

nieuwe codewoorden zijn. Deze “natuurlijke evolutie” wordt in Joegoslavië echter 

onmogelijk gemaakt door het “Groot-Servische neo-expansionisme onder het leiderschap 

van Slobodan Milošević”.128  

 

 

 

                                                             
125 F. Tuđman – 25.04.1993 (Hvar, Toespraak voor het internationale PEN-congres)  
126 F. Tuđman – 22.12.1990 (Zagreb, Toespraak bij uitvaardiging nieuwe grondwet) “Nakon 45 godina 
komunističkoga totalitarizma. Sve do tog dana hrvatski je čovjek bio gonjen iz zvoga doma, žigosan i 
osuđivan, samo zato što je htio misliti, pjevati i živjeti po svome.”  
127 F. Tuđman – 28.02.1989 (Zagreb, Toespraak voor het Kroatische schrijversgenootschap) 
128 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Eerste zitting van de Sabor) “velikosrpskog neoekspanzionizma pod 
vodstvom S. Miloševića” 
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5.8. TWEE TOESPRAKEN UITGELICHT 
 

Deze twee toespraken, één van Milošević en één van Tuđman zullen in meer detail 

worden besproken. Beide speeches werden gegeven op sleutelmomenten tijdens het 

conflict in Joegoslavië. Tijdens een diepere analyse van het discours bij deze 

gelegenheid, en dan met name de politieke instrumentalisering van het verleden, komen 

dezelfde mechanismen en thema’s die eerder besproken zijn duidelijk aan bod.  

 

 

5.8.1. KOSOVO – MILOŠEVIĆ 1989 
 

Sinds de dood van Tito en de Joegoslavische impasse tijdens de jaren ’80 was het in 

Kosovo onrustig. De Servische provincie die sinds 1974 over aanzienlijke autonomie 

beschikte, was verdeeld tussen etnische Albanezen en Serviërs. Volgens de volkstelling 

van 1981 identificeerde 71% zich als Albanees ten opzichte van 13% Serviërs. 

Desalniettemin controleerden de laatsten de meeste publieke instanties in de provincie. 

De Albanese Kosovaren kwamen tegen deze behandeling als tweederangsburgers in 

opstand. Tijdens een eerste opstand in 1981 en een tweede in 1986 eisten ze dat Kosovo 

een volwaardige republiek zou worden binnen de Joegoslavische federatie. Een eis die 

voor Servië volstrekt onaanvaardbaar was, te meer omdat in de Servische mythologie 

Kosovo wordt beschouwd als het territoriale en spirituele hart van het land. Het is in 

deze context dat Milošević’ toespraak op 28 juni 1989 moet worden gezien. Ter ere van 

de zeshonderste verjaardag van de slag bij Kosovo, waar het Servische leger een 

historische nederlaag leed tegen de Ottomanen, organiseerde Milošević een enorme 

meeting in Gazimestan, bij Priština. Deze gemediatiseerde vertoning wordt vaak als 

startschot gezien voor het uiteenvallen van Joegoslavië. En met name in de context van 

deze masterproef is het discours van Milošević bij deze gelegenheid ontzettend relevant 

en zeker interessant genoeg om zijn toespraak meer in detail te ontleden.  

Florian Bieber analyseert de relatie tussen de Kosovo mythe en het Servische 

nationalisme vanuit drie verschillende dimensies.129 Doorheen de eeuwen, zij het niet 

steeds in dezelfde vorm, werd de slag bij Kosovo jaarlijks herdacht en via die 

herdenkingscultuur is de mythe een vast onderdeel gaan uitmaken van de nationale 

herinnering. Daarnaast plaatst de mythe ook een duidelijke territoriale claim. Door de 

                                                             
129 F. Bieber, “Nationalist mobilization and stories of Serb suffering”, in: Rethinking History, 6, 1 (2002), p. 
95. 
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provincie voor te stellen als heilige grond is de Servische aanspraak op Kosovo absoluut, 

en niet afhankelijk van het actuele aandeel Serviërs in de Kosovaarse bevolking. 

Tenslotte wordt de mythe gebruikt om een historische continuïteit te creëren. Milošević 

verwijst niet zozeer naar de gebeurtenissen in de middeleeuwen, hij laat 1389 en 1989 

in elkaar overvloeien. 

De Kosovo mythe in haar huidige vorm kwam tot stand in de 17e en 18e eeuw. De eerste 

geschreven varianten vinden we terug vanaf medio 18e en begin 19e eeuw, niet toevallig 

gelijktijdig met het ontstaan van een nationale beweging in Servië. Vanaf het einde van 

de 19e eeuw ging de mythe ook een belangrijke politieke rol spelen. Voor de jonge, op 

expansie beluste Servische staat waren de verhalen rond Kosovo een sterke legitimatie 

voor haar buitenlandse politiek. In 1922 slaagt men er effectief in om Kosovo in te lijven. 

De herovering van het historische hartland droeg in belangrijke mate bij tot de 

legitimatie van de Joegoslavische Karađorđević-dynastie. Tijdens het koninkrijk 

Joegoslavië zijn er pogingen geweest om de mythe in een pan-Slavisch verhaal te gieten, 

echter zonder veel succes. In het socialistische Joegoslavië boette de Kosovo mythe sterk 

aan belang in. De uitgesproken Servische en religieuze componenten waren immers 

moeilijk te verenigen met het Joegoslavische socialisme. Tito gaf er bovendien de 

voorkeur aan om de Joegoslavische verhalen over zijn eigen partizanenoorlog in de 

etalage te plaatsen. Na de Kosovaarse protesten in 1981 kent de mythe onder Serviërs 

een heropleving. De Servische media berichten uitvoerig over de Servische en 

Montenegrijnse emigraties uit Kosovo, en trekken daarbij parallellen met andere 

gedwongen migraties in de geschiedenis. De Servisch-Orthodoxe kerk die onder het 

communistische regime een eerder marginale rol speelde, maakt zich nu de Kosovo 

kwestie eigen, en wint zo sterk aan populariteit bij het Servische publiek.  

Op 28 juni 1989, exact zeshonderd jaar na de slag bij Kosovo, organiseert Milošević een 

groots opgezette volksbijeenkomst in Gazimestan, bij Priština. De meeting op 28 juni is 

het hoogtepunt van de Kosovo-hysterie die sinds 1987 heerste onder de Serviërs. 

Illustratief van hoe reëel deze “historische sensatie” werd is het ogenschijnlijk bizarre 

verhaal over Prins Lazars stoffelijke resten.  In de maanden voor Vidovdan, 28 juni, 

werden de resten van de 14e eeuwse prins onder grote mediabelangstelling doorheen de 

Servische gebieden van voormalig Joegoslavië gedragen, alvorens herbegraven te 

worden in zijn geboortestad. Milošević’ Vidovdantoespraak, waarbij volgens Servische 

schattingen meer dan 1 miljoen mensen aanwezig waren, werd live op de Servische 

televisie uitgezonden. Terwijl de honderdduizenden, voornamelijk Servische, 

toeschouwers op het Merelveld stonden te wachten, arriveerde de leider van de 

Socialistische partij, Slobodan Milošević, in ware Hollywood-stijl, met een helicopter. 
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Een juichende menigte, getooid met iconen en affiches waarop Milošević en prins Lazar 

zij aan zij stonden, verwelkomde haar leider.  

Milošević haalt verschillende thema’s aan in deze toespraak. In de eerste plaats verwijst 

hij naar de Servische wedergeboorte. Het feit dat in Kosovo een militaire nederlaag 

wordt herdacht, een nederlaag die bovendien geleid had tot het verlies van de Servische 

autonomie, plaatst hij tegenover de “Nationale wedergeboorte” in 1989. Dankzij het 

leiderschap van Milošević was Servië er immers in geslaagd om haar “territoriale en 

spirituele integriteit”, zeshonderd jaar eerder verloren gegaan,  te herstellen. Zo wordt 

de cirkel rond gemaakt. Milošević wint de veldslag die prins Lazar in 1389 verloren had. 

Daarnaast is de Kosovo mythe ook een verhaal van verraad. De edelman Vuk Branković, 

die een deel van de Servische troepenmacht tijdens de veldslag leidde, zou tijdens het 

gevecht het hazenpad gekozen hebben en prins Lazar aan zijn lot hebben overgelaten. 

Milošević wijst op de nood van eenheid in zijn eigen tijd, en het gevaar dat verraders 

zouden kunnen stellen voor het Servische succes.130 Met de “anti-bureaucratische 

revolutie” waarbij de bewindvoerders in onder andere Kosovo werden afgezet nog vers 

in het achterhoofd, is het niet moeilijk te achterhalen wie volgens Milošević de moderne 

Vuk Branković is.131 Hij waarschuwt ook voor de blijvende gevolgen van het gebrek aan 

Servische eenheid: “De verdeeldheid en het verraad in Kosovo zullen het Servische volk als 

kwaad achtervolgen doorheen haar hele geschiedenis.”132 De voorpagina van Politika, 

Serviës toonaangevende krant en instrument van het regime, kopte de volgende dag: 

“Het Servische volk eerde en eert nog steeds haar helden, en het herkent haar verraders.”133  

 

De geconstrueerde anologieën met het Servische keizerrijk onder Lazar zijn daarnaast 

ook een belangrijke legitimatie voor het nieuwe Servische beleid. Een nationale 

wedergeboorte kan niet anders dan verwijzen naar de vermeende gouden tijd uit het 

verleden. De tijd dat Servië een belangrijke regionele macht was. Een keizerrijk waarvan 

de grenzen velen op de Servische rechterzijde nog steeds doen dromen. Het streven naar 

een Groot-Servië was nooit veraf.  

Impliciet vertaalt Milošević de Kosovo-mythe naar 1989. Hijzelf wordt de 20e eeuwse 

reïncarnatie van prins Lazar. De Servische leider die het volk haar territoriale en 

spirituele integriteit heeft teruggeschonken, zes eeuwen nadat de autonomie verloren 

ging. Een verrader vindt hij in de vorm van de leiders in Kosovo, de Vojvodina en 

Montenegro die hij nog in het jaar voordien met straatprotesten heeft verdreven. De 

Turkse vijand tenslotte ligt voor de hand. Net zoals de Ottomanen het Servische volk 

                                                             
130 S. Milošević – 28.06.1989 (Kosovo, Gazimestantoespraak) 
131 F. Bieber, “Nationalist mobilization and stories of Serb suffering”, p. 102. 
132 S. Milošević – 28.06.1989 (Kosovo, Gazimestantoespraak) 
133 F. Bieber, “Nationalist mobilization and stories of Serb suffering”, p. 102. 
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bedreigden in de 14e eeuw, dient Servië zich in 1989 te verzetten tegen het anti-

Servische geweld van de Kosovaarse Albanezen. De referentie naar de 14e eeuwse strijd 

tegen de Ottomanen wordt bovendien niet enkel op het nationale en regionale niveau 

geprojecteerd. In zijn toespraak gebruikt Milošević de verwijzingen naar de 

gebeurtenissen in 1389 ook om de positie van Servië in Europa te legitimeren. “Zes 

eeuwen geleden verdedigde Servië niet enkel zichzelf op het veld van Kosovo, maar ook 

Europa. Servië was in die tijd het bastion dat de Europese cultuur, religie en samenleving in 

het algemeen verdedigde. Daarom lijkt het vandaag niet enkel onjuist, maar zelfs 

onhistorisch en volslagen absurd om te spreken over de Europese lotsbestemming van 

Servië. Servië is zonder onderbreking een deel van Europa geweest, zowel nu als in het 

verleden. Natuurlijk was het steeds op haar eigen manier, maar wel op dergelijke wijze die 

haar in historische zin nooit van haar waardigheid heeft ontnomen.”134 Milošević is zich 

zelf ook bewust van het mythische karakter van de gebeurtenissen in Kosovo. Zo 

verklaart hij dat het “nu niet meer mogelijk is om te zeggen wat historische waarheid is, en 

wat niet” met betrekking tot Kosovo. Maar, zo verklaart hij: “Dat is vandaag ook niet 

belangrijk meer”. Milošević heeft geen boodschap aan de historische gebeurtenissen 

zeshonderd jaar geleden. Kosovo dient voor hem enkel een politiek, symbolisch doel. 

Het is een kwestie die erg gevoelig ligt bij het Servische volk en zich leent tot politieke 

manipulatie. Als politiek opportunist ziet Milošević deze kans snel in. Anders dan 

Tuđman, die met zijn titel van historicus zoekt naar een legitimatie voor het 

onafhankelijke Kroatië, dient het verleden bij Milošević in de eerste plaats een 

symbolisch en politiek doel. De meeste analisten zien in Milošević geen volbloed 

nationalist.135 De grijze apparatsjik heeft zich in de schaduw van zijn machtige vriend 

Stambolić, langzaam opgewerkt binnen de Joegoslavische kaders. Het latente 

nationalisme, en meer bepaald de Kosovo kwestie, was voor hem in de eerste plaatst een 

opportuniteit om de macht naar zich toe te trekken. Deze ambivalente houding ten 

opzichte van het Servische nationalisme blijkt ook uit zijn toespraken. Ondanks de 

uitvoerige verwijzingen naar sterke metaforen uit de Servische nationale mythologie 

blijft hij tegelijkertijd lippendienst bewijzen aan het ideaal van een multinationaal en 

socialistisch Joegoslavië.  

 

  

 

 

 

                                                             
134 S. Milošević – 28.06.1989 (Kosovo, Gazimestantoespraak)  
135 D. B. McDonald, Balkan Holocausts?, p. 102.  
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5.8.2. KNIN – TUDMAN 1996 
 

Sinds de wapenstilstand in 1992 en de ontplooiing van VN troepen onder de codenaam 

UNPROFOR in de Krajina heerste er een gewapende vrede in Kroatië. Hoewel de 

Servische opstandelingen nog steeds ongeveer een derde van het Kroatische 

grondgebied onder hun controle hielden bleven grote confrontaties uit. Het 

Joegoslavische Volksleger (JNA) trok zich terug en Kroatië bouwde in de tussenperiode 

zelf een sterker leger uit. Terwijl de rust in Kroatië terugkeerde en de wereld even de 

hoop koesterde dat de Joegoslavische crisis bezworen was, brak het conflict in Bosnië in 

alle hevigheid uit. Een conflict waar naast Kroatische en Servische troepen nu ook 

Bosnische Moslims bij betrokken waren. Doorheen 1994 en 1995 verklaarde Tuđman 

steeds dat de Servische “bezetting” in de Krajina voor Kroatië onaanvaardbaar was. Er 

diende volgens de Kroatische president zo snel mogelijk een oplossing te komen “via 

overleg als het kan, met geweld als het moet.” Nadat Milošević onder internationale druk 

zijn (militaire) steun aan de Servische Krajina had opgezegd en in Kroatië het 

vertrouwen in de eigen militaire slagkracht groeide werden in Zagreb plannen gesmeed 

om de “territoriale integriteit te herstellen”. In de zomer van 1995 gaat het Kroatische 

leger onder leiding van generaal Gotovina tot actie over. Na een massale militaire aanval, 

bekend onder de naam “Oluja” of “Operatie Storm”, herstelt een 150.000 man sterke 

Kroatische troepenmacht tussen 4 en 8 augustus de controle over het grootste deel van 

de door Serviërs “bezette” gebieden. Deze militaire overwinning staat in Kroatië bekend 

als het succesvolle sluitstuk van de oorlog. Een bevrijdingsoorlog die onder de naam 

“Domovinski Rat” of “Vaderlandse Oorlog” een haast onaantastelijke, mythische status 

heeft gekregen binnen de Kroatische maatschappij. Operatie storm is echter niet 

onbesproken. Afhankelijk van de commentatoren werden de 200.000 overgebleven 

Servische burgers in de Krajina “geëvacueerd” of “gedeporteerd”. Hoe dan ook is 

generaal Ante Gotovina voor het Internationaal Strafhof in Den Haag in eerste aanleg 

veroordeeld voor oorlogsmisdaden tegen de Servische bevolking in de Krajina.  

Op 5 augustus 1996 houdt Franjo Tuđman deze toespraak. Exact één jaar na datum 

herdenkt hij Operatie Storm, uitgerekend in Knin, het voormalige centrum van de 

Servische Republiek Krajina (RSK). De uiteenzetting die Tuđman bij deze gelegenheid 

geeft biedt een verhelderend overzicht van zijn historisch-revisionistische discours. Zo 

start hij met te verwijzen naar de historische positie van Kroatië in West-Europa. 

“Kroatië was 14 eeuwen geleden al een deel van Europa, van de zevende tot de twaalfde 

eeuw had Kroatië haar eigen heersers, prinsen en koningen. Kroatië had geschreven 

relicten, stenen monumenten en andere objecten. Kroatië was een deel van Europa en een 

regionale macht op een moment dat veel van de huidige Europese staten nog niet 
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bestonden zoals wij toen al bestonden.”136 Op alle mogelijke wijzen probeert hij het 

Europese karakter van het Kroatische volk te accentueren. Zo verklaart hij zelfs: “Kroatië 

had al internationaal gelezen en gepubliceerde schrijvers voor Mollière en Shakespeare. 

Kroatië had al een eigen taal, cultuur, monumenten toen veel andere Europese volkeren er 

nog geen hadden.” Over de Europese lotsbestemming van Kroatië kan er volgens 

Tuđman geen twijfel zijn, integendeel: “Europeser dan de Europeanen” was de leuze. 

Door haar onafhankelijkheidsstrijd heeft het land volgens Tuđman haar rechtmatige 

positie binnen de Europese beschaving weer ingenomen. Dat de wegen van Europa en 

Kroatië gescheiden waren was niet meer dan een historische fout, een fout die hij naar 

eigen mening persoonlijk had rechtgezet. Dat de West- of Centraal-Europese oorsprong 

van de Kroaten vooral moest dienen als een negatieve definiëring ten opzichte van de 

naaste buren blijkt uit het volgende citaat: “Kroatië is een integraal deel van Centraal-

Europa en niet van dat Zuid-Oost-Europa of de Balkan”137  

Om de Europese lotsbestemming van de Kroaten te beargumenteren diende Tuđman 

natuurlijk eerst het Kroatische volk zelf te definiëren. Geen gemakkelijke opgave als je er 

de geschiedenis op nagaat. Er bestond dan wel een middeleeuws koninkrijk dat de naam 

“Kroatië” droeg, maar de grenzen kwamen in geen geval overeen met die van de huidige 

republiek. Ook onder de Hongaarse en Oostenrijkse heerschappij zijn het aantal 

voorbeelden van verdeeldheid groter dan die van eenheid. Volgens Tuđman staat de 

Kroatische volksaard echter buiten twijfel. Vanuit een primordialistische argumentatie 

verklaart hij: “Begrijp goed, van vroeger tot nu, vanaf de vroegste tijden is er steeds een 

Kroatisch volk geweest dat dacht als Kroaten en streed voor Kroatië…” Ook op de vraag 

hoe het mogelijk was dat het Kroatische volk, ondanks dit eeuwenoude nationale 

bewustzijn, er de laatste 1000 jaar maar niet in geslaagd was om haar onafhankelijkheid 

te winnen, heeft Tuđman een pasklaar antwoord. De internationale omstandigheden 

waren volgens hem negatief, maar belangrijker: het Kroatische leiderschap was té 

verdeeld en niet sterk genoeg. In een lange historische litanie presenteert hij het verloop 

van de geschiedenis als een serie van gemiste kansen. Tuđman duidt de verschillende 

breukmomenten aan. Cruciale punten waarop de Kroaten keuzes hebben gemaakt die 

echter nooit in het beoogde resultaat hebben gesorteerd. Steeds opnieuw stonden 

verdeeldheid en ongelukkige beslissingen de Kroatische wens van een onafhankelijke 

staat in de weg. In deze teleologische, maar zeker ook messianistische geschiedsvisie 

presenteert hij zichzelf als het sluitstuk van de Kroatische geschiedenis. Het is immers 

zijn partij, de HDZ, die onder zijn vakkundige leiderschap de 1000-jarige droom van het 

Kroatische volk heeft verwezenlijkt. Door te zorgen voor eenheid binnen Kroatië heeft 

                                                             
136 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) 
137 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) “Hrvatska bude sastavni dio 
srednje Europe, a ne te balkanske jugoistočne Europe” 
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zijn HDZ immers de garantie geboden dat het volk nooit opnieuw de speelbal van 

regionale machten zou worden. 

Ook Tuđmans revisionistische kijk op de Tweede Wereldoorlog komt bij deze 

gelegenheid uitgebreid aan bod. Enerzijds benadrukt hij het anti-fascistische karakter 

van de Kroaten tijdens de oorlog. Anderzijds vergoelijkt hij het collaborerende regime 

als een legitieme uiting van de Kroatische vrijheidsdrang. De aanhangers van het Ustaša 

regime wilden zo graag een eigen, onafhankelijke staat dat ze de verkeerde beslissingen 

hebben genomen. De gruwelijke misdaden die onder het regime zijn begaan tegen onder 

andere de Servische bevolking vallen volgens Tuđman uitsluitend op het conto van de 

Italiaanse en Duitse patrons te schrijven.138 Door de Ustaša erfenis te de-nazificeren en 

de partizanenbeweging voor te stellen als een nationale bevrijdingsbeweging beweert 

Tuđman dat beide partijen onbewust voor hetzelfde ideaal vochten: namelijk een 

onafhankelijk Kroatië. Deze visie heeft het praktische voordeel dat Kroatië steeds als 

overwinnaar uit de oorlog komt.  

Dat de Kroaten aan de kant van de overwinnaar vochten, betekent echter niet dat de 

Tweede Wereldoorlog voor hen ook op een overwinning uitdraaide. De resten van het 

collaborerende regime werden op hun terugtocht richting de Oostenrijkse grens in het 

stadje Bleiburg staande gehouden door Britse invasietroepen. Hun overgave aan de 

Britten werd geweigerd en de duizenden soldaten, maar ook vrouwen en kinderen, 

werden ongewapend aan Tito’s partizanen overgeleverd. Een groot aantal werd ter 

plaatste geëxecuteerd terwijl de rest op een “kruisweg” doorheen Joegoslavië werd 

gestuurd. Tegelijkertijd werden ook de Kroatische partizanen bedrogen. Opgesloten in 

de “Joegoslavische kazernes” werd hun onafhankelijkheidsstreven snel de kop in 

gedrukt. Tuđman gebruikt de sterke Bleiburgmetafoor om deze op de actualiteit te 

weerspiegelen. Hij presenteert zichzelf als de grote leider die Kroatië niet enkel haar 

staat en nationale identiteit, maar ook haar eigen leger heeft geschonken. “Nooit mag het 

Kroatische leger nog ongewapend voor de vijand staan,” verklaart hij. Op deze herdenking 

van de militaire overwinning tegen de RSK presenteert hij zichzelf als de man die 

Kroatië de wapens gaf om zich mee te verdedigen.  

Ook over de geschiedenis van Knin zelf geeft Tuđman zijn ontluisterende visie. Een jaar 

na de “bevrijding” is het hem er vooral om te doen om het Kroatische karakter van de 

stad in de verf te zetten. Door Knin te presenteren als het historische hartland van 

Kroatië kan hij ook de herovering van de stad legitimeren. Om de vervelende vraag, of de 

Servische bevolking in Kroatië niet evenveel recht op zelfbeschikking had als de Kroaten 

                                                             
138 Verschillende bronnen duiden nochtans aan dat het Ustaša regime vanuit Berlijn juist werd 
aangeraden om paal en perk te stellen aan al te gruwelijke excessen. De Nazi’s vreesden immers dat het 
schrikbewind dat werd gevoerd zou kunnen leiden tot een opstand van de lokale bevolking.  
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zelf, uit de weg te gaan stelde Tuđman de Kroatische Serviërs voor als “vreemden”, 

zowel in tijd als ruimte. “Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, na al het kwade en alle 

slachtoffers die het Kroatische volk heeft verduurd, alle slachtoffers die we hebben 

geïncasseerd zowel aan de ene als aan de andere zijde, was er in Knin nog altijd een 

Kroatische meerderheid. Maar het aandeel van Kroaten in Knin is geleidelijk aan 

afgenomen zodat Knin de plaats is geworden van waaruit ze over heel kroatië wilden 

heersen, ofwel als uitvalsbasis wilden gebruiken om kroatië van Virovitica bij Karlovac tot 

aan Karlobag te veroveren. Om een Servische staat grenzend aan drie zeeën te bekomen.” 

De kwestie van het Servische recht op zelfbeschikking wordt dus simpel van de baan 

geschoven door hen voor te stellen als recente inwijkelingen, die onder geen beding 

aanspraak zouden kunnen maken op het gebied.139 Dat de Servische aanwezigheid in de 

regio desalniettemin een feit was, wist ook Tuđman. Na operatie Storm verlieten zo’n 

200.000 Serviërs, al dan niet gedwongen, hun huizen in de Krajina en vluchtten naar 

Servië. Daarmee was voor Tuđman ook het Servische probleem van de baan. De 

herovering van de Krajina werd voorgesteld als een zuivering van de “barbaarse” smet 

die de Servische aanwezigheid op de Krajina had geworpen. De strijd om de Krajina was 

in de Kroatische propaganda niet louter een strijd van Kroaten tegen Serviërs, maar ook 

één van cultuur tegen de barbarij.140 Tijdens de herdenking van Operatie Storm in 1996 

verwoordt Tuđman het als volgt: “We hebben de Kroatische stad van Zvonimir, zo zuiver 

als ze was in Zvonimirs tijd, teruggebracht naar de moederschoot van het Kroatische 

vaderland”. Culturele en etnische zuivering gingen in Joegoslavië hand in hand en 

werden door beide partijen, met alle dramatische gevolgen van dien tot het uiterste 

doorgedreven. 

Tuđman zag zichzelf niet enkel als historicus, maar ook als een historisch figuur. Hij 

wilde de hele bevolking deel maken van zijn “Historische sensatie” en had de ambitie om 

van zijn revisionisme een maatschappelijk project te maken. “De Kroaten moeten hun 

geschiedenis, die zo lang verborgen is geweest, herontdekken,”141 verklaart hij aan het eind 

van zijn toespraak.   

 

 

 

                                                             
 
140 I. Čolović, The Politics of symbol in Serbia: essays in political anthropology, London, Hurst, 2002, p.42. 
141 F. Tuđman – 05.08.1996 (Knin, Eerste herdenking van operatie Storm) “i zbog toga vas, draga hrvatska 
braćo i sestre, pozivam na to da imate na umu da proučite ponovno tu hrvatsku povijest koja vam je bila 
sakrivena” 
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VI. GEBRUIK EN MISBRUIK VAN GESCHIEDENIS, DE ANALYSE 
 

6.1. INTERNE WERKING VAN HISTORISCHE NARRATIEVEN 
 

6.1.1. COLLECTIEVE AMNESIE EN BALKAN GHOSTS 
 

De oververtegenwoordiging van historische metaforen in het politieke discours kent een 

aantal verklaringen. De Tweede Wereldoorlog was in Joegoslavië in de eerste plaats een 

burgeroorlog. Kroatische Ustašas, Servische Četniks en “Joegoslavische” Partizanen 

bekampten niet enkel elkaar, maar hielden ook lelijk huis onder de burgerbevolking. Na 

het einde van de oorlog werd het land verenigd onder Tito’s socialistisch gezag en de 

diepe wonden die in het sociale weefsel waren geslagen werden toegedekt met een 

discours van “Broederschap en Eenheid”. Tito creëerde zijn eigen versie van de Tweede 

Wereldoorlog, waarin zijn Partizanenbeweging wordt voorgesteld als de glorierijke 

uiting van een pan-Joegoslavisch socialisme. Dat ook de andere bewegingen, Ustašas en 

Četniks, aanzienlijke steun genoten bij het publiek wordt bewust vergeten. De graven 

bleven gesloten en de misdaden begaan door de verschillende partijen onuitgeklaard. 

Dit onverwerkte verleden is ook wat Malešević aanduidt als één van de bepalende 

factoren om het historische discours te verklaren: “The apparant succes of new political 

elites was also grounded in their ability to exploit the past for contemporary purposes. 

While the old communist regime was opposed to the use of historic, religious and cultural 

symbols of an ethno-national nature, these were also preserved in the collective memory of 

many family networks and, the new elite was in a position to unashamedly manipulate 

these symbols.”142 

Tito’s pogingen om een “Stunde Null” in te stellen en de Joegoslavische maatschappij aan 

een vorm van gedwongen amnesie te onderwerpen, lieten de oude wrevel sluimeren.143 

Er kwam in Joegoslavië geen “closure” na de Tweede Wereldoorlog. Ookal verspreidde 

het regime onder meer via de media en het onderwijs haar eigen versie van de feiten, 

toch werden in informele kringen deze onverwerkte herinneringen levend gehouden. 

Zonder veel moeite konden de nationalisten van de jaren ’80 en ’90 deze oude geesten 

weer tot leven roepen. Als er al “Balkan Ghosts” bestaan, zijn het niet de “ancient 

hatreds” waar Kaplan naar refereert, maar wel de slachtoffers uit de Tweede 

Wereldoorlog. De slachtoffers waarvan wel de graven, maar niet de verhalen afgesloten 

                                                             
142 S. Malešević, Identity as ideology. Understanding ethnicity and nationalism, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006, p. 180. 
143 “Stunde Null” verwijst hier naar het idee in na-oorlogs Duitsland om de tijd opnieuw te starten om met 
een schone lei verder te kunnen.  
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zijn. Onder invloed van nationalistische bewegingen eind jaren ‘80 zou hier verandering 

in komen. De graven uit de Tweede Wereldoorlog worden letterlijk heropend en de 

slachtoffers worden live op televisie tot martelaren uitgeroepen. Tuđman en Milošević 

kunnen dus beschikken over een leger van doden. Over de doden niets dan goed, maar 

vooral: de doden kunnen zelf niet meer protesteren tegen hun nieuwe rol.  

In Joegoslavië heerste grote onzekerheid na de dood van Tito in 1980. Het ontbrak aan 

een sterke, Joegoslavische opvolger en het vacuüm dat de Maarschalk achterliet werd 

trapsgewijs opgevuld met nationalistische politiek. Bovendien veranderde de situatie in 

Europa en de wereld snel eind jaren ‘80. De democratische transities in Oost-Europa en 

de Soviet-Unie deden ook bij de Joegoslavische bevolking zekere verwachtingen rijzen. 

In het bijzonder nu de Joegoslavische economie, verlamd door torenhoge inflatie, zich in 

een zeer diepe crisis bevond. De politieke, economische en sociale onzekerheid leidde 

ertoe dat mensen vatbaarder werden voor dergelijke historisch-mythische verhalen. 

Ookal zijn deze discursieve thema’s altijd aanwezig, ze spelen een grotere rol in tijden 

van crisis merkt ook Čolović op: “Political myths are a phenomenon of crisis in so far as in 

criticial periods of social life they occupy a far greater expanse of public communication 

than in periods of relative stability. However they are not created by crisis nor do they 

disappear with it.” 144  In tijden van crisis worden de huidige problemen vaak 

teruggeprojecteerd op het verleden. De eigen strijd wordt een historische strijd.  

 

 

6.1.2. CLASH OF CIVILIZATIONS 
 

In 1993 publiceert Samuel Huntington zijn artikel The Clash of Civilizations als antwoord 

op Fukuyama’s The end of history. Volgens Huntington bestaat de post-Koude Oorlog-

wereld uit een geheel van beschavingsclusters. Na het wegvallen van het dualistische 

wereldsysteem onder invloed van de twee grote supermachten, de VS en de Soviet-Unie, 

zullen de belangrijkste tegenstellingen beschavingsverschillen zijn. Huntington 

voorspelt met name een confrontatie tussen de Westerse en de Islamwereld, en tussen 

het Westen en het verre Oosten. Tuđman en Milošević, beiden protagonisten in deze 

Koude Oorlog-wereld en zich bewust van de westerse gevoeligheden terzake, stellen ook 

het conflict in Joegoslavië voor als een beschavingsoorlog.  

                                                             
144 I. Čolović, The Politics of Symbol in Serbia, p. 80.  



75 
 

De Balkan als kruispunt is een metafoor die ook in deze context prominent aanwezig is. 

Tuđman verklaart het volgende: “Tegenover de voortdurende historische 

beschavingsbreuklijn die zich hier ook vandaag nog manifesteert in dit gebied, heeft de 

Westerse wereld ons de belangrijke rol toebedeeld, die in zekere zin de voortzetting is van 

de rol die het Kroatische volk hier al eeuwen speelt, bij het kruispunt en de breuklijn van 

beschavingen, tussen het Oosterse en het Westerse christendom en de vorming van een 

derde, Islamitische beschaving.”145 Met name aan het “Islamitische gevaar” besteedt 

Tuđman heel wat aandacht. Nadat Kroaten en Moslims in Bosnië onderling slaags zijn 

geraakt, schildert Tuđman die laatsten tegenover de buitenwereld af als religieuze 

extremisten. Het verzuren van de Moslim-Kroatische relaties is volgens hem het gevolg 

van “radicale elementen” binnen de Moslimgemeenschap die het bewust tegen de 

Kroatische bevolking hebben gericht in hun streven om een Islamitische staat op 

Europees grondgebied te vestigen. Tuđman probeert zijn beschuldigingen te staven 

door te wijzen op de Mujahedeen-vrijwilligers die vanuit de Arabische wereld hun 

geloofsgenoten in Bosnië te hulp schieten. De uitlatingen over een beschavingsoorlog 

lijken vooral voor het internationale publiek te zijn bedoeld. Tijdens zijn toespraak voor 

de algemen vergadering van de VN, op 28 september 1994 wijst hij op het risico dat de 

lokale agressie in voormalig Joegoslavië uitgroeit tot een strijd tussen drie religieuze 

beschavingsblokken.146 Een bewuste poging om de internationale betrokkenheid in het 

conflict te stimuleren. Hij lijkt zich zeer bewust te zijn van de Westerse vrees voor een 

Islamitische staat in haar achtertuin en buit deze angst ten volle uit. Tuđman gaat zelfs 

zo ver te beweren dat het Westen de Serviërs in Bosnië hun gang heeft laten gaan, omdat 

de duizenden burgerdoden een prijs waren die de internationale gemeenschap bereid 

was te betalen om een Moslimstaat te voorkomen.147 

Dit Clash of Civilizations-discours dient er ook toe om Kroatië voor te stellen als de 

ultieme bondgenoot van het Westen. De verzoening tussen Moslims en Kroaten in 

Bosnië kwam er volgens Tuđman op uitdrukkelijke vraag van de VS. En dit niet omwille 

van humanitaire bezorgdheid maar wel omdat “enkel Kroatië de Bosnische Moslims aan 

het Westen kan binden”.148 Deze verheven rol kan enkel Kroatië spelen. Een federatie 

met de Kroaten zou voor de Moslims de enige mogelijkheid zijn om aansluiting te vinden 

bij het ontwikkelde, democratische Westen. En bovendien zou zo ook het Westen 

beschermd worden tegen de radicale Islam. Zowel binnen- als buitenland probeert de 

                                                             
145 “Nasuprot stalnoj povijesnoj civilizacijskoj podjeli koja se ovdje i danas zbiva, u tom sklopu nam je taj 
zapadni svijet, … dodijelio i jednu posebnu ulogu koja je na svoj način nastavak uloge koju je hrvatski 
narod ovdje sam imao tijekom svoje povjijesti, na dodiru i raskolu civilizacija između istočnog i zapadnog 
kršćanstva i usložnjavanju nastankom i treće islamske civilizacije.” TUD 107 7 april 1994) 
146 F. Tuđman – 28.09.1994 (New York, Algemene vergadering van de VN) 
147 F. Tuđman – 25.01.1994 (Zagreb, Kroatisch parlement) 
148 F. Tuđman – 21.05.1995 (Podgora, Toespraak ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld 
voor Mihovil Pavlinović)  
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Kroatische president dus te overtuigen van de hogere doelen die gediend worden door 

de Moslim-Kroatische federatie. “Het is niet enkel nodig dat we het voortbestaan van het 

Kroatische volk in Bosnië-Herzegovina verzekeren, maar dat we ook de strategische 

belangen van de Kroatische staat en de belangen van Europa en de hele wereld dienen, 

want een uitbreiding van de oorlog in Bosnië en Herzegovina kan een beschavingsoorlog 

veroorzaken.”149   

 

 

6.1.3. THE PRESENCE OF THE PAST, MAAR OOK HET HISTORISCHE VAN HET HEDEN 
 

Het discours van Slobodan Milošević en Franjo Tuđman dient niet enkel om het verleden 

terug te brengen, maar ook om het historische van de eigen tijd in de verf te zetten. Ze 

willen hun publiek niet enkel meenemen naar een eeuwenoud verleden, ze willen hen 

ook doen geloven dat ze zelf geschiedenis schrijven. Dat ze deel uitmaken van een 

historische, nationale beweging. 

Beide leiders gebruiken de metafoor van de nationale wereldgeboorte. Beiden 

manipuleren ze de geschiedenis en proberen een continuïteit te scheppen tussen heden 

en verleden om die wedergeboorte te legitimeren. Tuđman beroept zich op de 

verwezenlijking van de 1000-jarige droom en het vestigen van een onafhankelijke, 

Kroatische staat. Milošević van zijn kant wijst evenzeer op het historische van zijn tijd: 

hij heeft Servië immers haar “territoriale, politieke, en spirituele integriteit” 

teruggegeven150: Het verschil is dat Tuđman denkt en handelt binnen de context van een 

onafhankelijk Kroatië terwijl Milošević werkt binnen een Joegoslavische context, zij het 

wel een hervormd Joegoslavië, met meer macht voor het centrum en een sterke, 

herenigde Servische republiek. 

Al duizend jaar wachtten de Kroaten op een eigen, onafhankelijke staat. Door te wijzen 

op alle gemiste kansen in de geschiedenis om tot deze onafhankelijkheid te komen stelt 

Tuđman het historische van zijn eigen verwezenlijkingen in de verf. Op een meeting in 

1994 merkt hij op dat doorheen de geschiedenis onafhankelijkheid onmogelijk was ten 

gevolge van de internationale omstandigheden en het zwakke Kroatische leiderschap. 

Dat Kroatië  er in 1991 wel in is geslaagd om haar eigen staat te winnen valt dan ook 

integraal op het conto van zijn eigen partij, de HDZ, te schrijven.151 Dat hijzelf als “Otac 

                                                             
149 F. Tuđman 15.01.1994 (Zagreb, Nieuwjaarstoespraak voor corps diplomatique)  
150 S. Milošević 06.12.1989 (Belgrado, Toespraak voor het parlement) 
151 F. Tuđman 15.01.1994 (Zagreb, Nieuwjaarstoespraak voor corps diplomatique) 
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Domovina” of “Vader des Vaderlands” de HDZ had opgericht en haar politieke bakens 

had uitgezet, staat daarbij vanzelfsprekend centraal. Tuđman’s discours heeft niet 

zelden een zweem van messianisme. Hij ziet zijn politieke successen als “historische 

verwezenlijkingen”, een antwoord op de “historische uitdagingen” en de “historische 

testen” waaraan het Kroatische volk wordt onderworpen. 

Tuđmans evaluatie van het concept geschiedenis is desondanks ook ambivalent. Hoewel 

hij zichzelf graag presenteert als het voorwerp van instant-geschiedschrijving, een leider 

wiens verwezenlijkingen pas door de historici van morgen naar waarde zullen worden 

geschat,152 gebruikt hij het verleden soms toch ook als een negatief concept. Zo plaatst 

hij zijn toekomstplannen voor het onafhankelijke Kroatië tegenover de dreigende 

“krachten uit het verleden.”153 Dit toont eens te meer de selectieve benadering van de 

geschiedenis. Het onafhankelijke Kroatië, waarvan het bestaan gelegitimeerd wordt op 

basis van het ene verleden moet beschermd worden tegen de donkere krachten uit het 

andere.  

Zijn geschiedsvisie mag dan niet altijd even consequent zijn, Tuđman probeert met 

overgave om zijn revisionistische ideeën bij de bevolking ingang te doen vinden. Bij 

verschillende gelegenheden pepert hij zijn publiek dan ook in hoe belangrijk het is om 

lessen te trekken uit het verleden. Daarbij schrikt hij er niet voor terug om zijn autoriteit 

als historicus te gebruiken. “Ik spreek hier als historicus, eerder dan president”, zegt hij 

om zichzelf een zekere wetenschappelijkheid toe te eigenen. Hij moedigt het volk ook 

aan om zelf de geschiedenis te bestuderen en te herontdekken, als was hij een 

reformistisch prediker. Zo wijst hij in 1993 een lichting jonge kadetten aan de 

Kroatische militaire academie op het belang van de geschiedenis: “Jullie moeten voor 

alles de Kroatische geschiedenis en haar binnen- en buitenlandse positie kennen.” Wat het 

precieze doel van dit historische bewustzijn is blijkt wat later: “Jullie moeten een manier 

vinden om te bereiken dat het Kroatische volk en het Kroatische leger één worden. Opdat 

het hele Kroatische volk eendrachtig is in het uitvoeren van de landspolitiek en de 

verdediging van het Kroatische vaderland. Dat zullen we enkel kunnen bereiken indien elk 

van jullie en elk van ons, van de laatste soldaat tot de hoogste behevelhebber, zich bewust 

is van de gechiedenis van zijn volk en de taken die ons wachten.”154 Tuđmans historische 

stoottroepen moeten zich bovendien realiseren dat ze met hun “heroïsche strijd” zelf 

geschiedenis schrijven: “Daarom moeten we leren, leren uit de geschiedenis van ons volk, 

                                                             
152 F. Tuđman - 22.12.1990 (Zagreb, Toespraak bij het uitvaardigen van de nieuwe grondwet)  
153 F. Tuđman – 25.01.1991 (Zagreb, Buitengewone zitting parlement) “Snage Prošlosti” 
154 F. Tuđman – 30.06.1993 (Zagreb, Militaire academie)  
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uit de geschiedenis van andere volkeren. En ons bewust zijn van de historische wonderen, 

zoals we ze ook in deze afgelopen jaren hebben gezien.”155 

Ook Milošević wijst op het historische van zijn eigen tijd. Tijdens een meeting van zijn 

aanhangers in Belgrado, november 1988, vergelijkt hij de opkomst met die in oktober 

1944. Het is volgens hem geleden van bij de bevrijding dat nog zo veel mensen werden 

op de been gebracht in de straten van Belgrado ten dienste van een hoger ideaal.156 

Milošević stelt zijn meetings en de zogenaamde “anti-bureaucratische revolutie” ook 

voor als een moment van nationaal ontwaken. De gekluisterde Servische volksgeest die 

onder zijn leiderschap eindelijk van haar ketenen werd ontdaan. “Die geest heeft Servië 

veroverd deze zomer, en die geest heeft zich gematerialiseerd en is een kracht geworden 

die de terreur in Kosovo zal stoppen en Servië zal verenigen. Dit is een proces dat geen 

enkele kracht nog zal kunnen stoppen”157 Hij laat wel geen twijfel bestaan over wie deze 

kracht zal leiden. Het Servische volk dient zich vooral niet te veel vragen te stellen en te 

vertrouwen op de de wijsheid van haar leiders. Het vermoeide en verwarde volk dient 

zich te zich scharen achter haar nationale elite die “dapper, vol vertrouwen en met inzicht 

in de noden van het volk”158 de weg zal banen. 

Daarnaast spreekt de Servische leider zich ook uit tegen een te grote focus op het 

verleden. Hij wilt vooruit met een Servisch Joegoslavië en probeert zijn volgers in de 

eerste plaats te overtuigen met zijn economische beloftes. Het uitbuiten van de Kosovo 

mythe was dan wel een sterk wapen om zich politiek te profileren en ook binnen de 

communistische partij de macht naar zich toe te trekken, dit was niet voldoende om de 

brede maatschappij te overtuigen. Met mythes vul je geen magen, en dat wist ook 

Milošević. Kosovo was dan wel een sterke, emotionele factor binnen het Servische 

nationale bewustzijn, de bevolking was toch vooral bezorgd om haar economisch en 

sociale welzijn. In die zin wees hij ook op het gevaar van zij die zich teveel op het 

verleden focussen: “De economische welvaart en ontwikkeling in het algemeen, waarvoor 

alle burgers in Servië hebben gekozen, is de laatste tijd in het gedrang gekomen door de 

excessieve focus op problemen van het verleden. … Als we zo verder gaan vrees ik dat we 

een strijd uit het verleden zullen voeren en de strijd om het heden en de toekomst zullen 

verliezen”. 159 Milošević waarschuwt hiermee zowel voor zijn nationalistische 

concurrenten in Servië als het seperatistische nationalisme in Kroatië. 

                                                             
155 F. Tuđman – 30.06.1993 (Zagreb, Militaire academie) 
156 S. Miloševic -11.1988 (Belgrado, Meeting Bratvstvo I Jedinstvo) 
157 S. Miloševic -11.1988 (Belgrado, Meeting Bratvstvo I Jedinstvo) 
158 S. Milošević – 11.05.1990 (Pančevolk, Stadsvergadering) “Kome ove nije jasno, koje zbunjen, malodušan i 
umoran ne treba da bude u prvim redovima borbe koju sada vodimo. Može se ta borba pomoći i iz trećeg i iz 
poslednjeg reda. A u prvi red neka dođu odmorni, hrabriji, koji veruju u sebe I koje narod razume.”  
159 S. Milošević – 08.09.1990 (Pirot, Stad in Zuid-Oost Servië) 
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6.1.4. MOBILISATIE VAN DE MASSA: NIEUWE VIJAND WORDT OUDE VIJAND.  

 

Veel analisten, academici en overlevenden hebben zich de vraag gesteld: waarom? Hoe 

kan het dat een schijnbaar vreedzame, multi-culturele federatie als Joegoslavië in een 

relatief korte tijd evolueert naar een bloederige burgeroolog. Dat het nationalistische 

discours, met inbegrip van haar vervormde geschiedsvisie, daarin van groot belang was 

lijkt algemeen aanvaard. Op de vraag waarom dat discours plots zo effectief bleek in de 

mobilisatie van de massa zijn de meningen meer verdeeld.  

Anthony Oberschall, socioloog en getuige in het proces tegen Vojislav Šeselj voor het 

Internationaal Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, ontwikkelde een theorie van cognitieve 

frames om de effectiviteit van Tuđmans en Milošević’ discours te verklaren.160 Hij maakt 

een onderscheid tussen het standaard- en het crisis-frame. Het eerste past in een 

periode van vreedzaam samenleven en weinig inter-etnische conflicten. Dit frame 

domineerde volgens Oberschall, met uitzondering van de woelige provincie Kosovo, 

gedurende het grootste deel van de Joegoslavische geschiedenis. Daarnaast 

onderscheidt hij het crisis-frame. Een cognitief paradigma dat haar wortels heeft in de 

collectieve herinneringen aan de Balkanoorlogen en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Binnen deze mindsetting wordt er een abstractie gemaakt van het individu. De wereld is 

niet langer een geheel van mensen, maar een geheel van ethnische gemeenschappen. Het 

crisisframe laat volgens Oberschall toe dat nationalistisch discours, dat in een andere 

situatie weinig weerklank zou vinden, nu plots wel enthousiast door de bevolking 

aanvaard wordt. Binnen het crisisframe, dat een cultuur van voorbije gruwelen doet 

herleven, worden anders weinig geloofwaardige verhalen over massale 

moordcomplotten of “demografische genocides” plots plausibel. Dit frame is volgens 

Oberschall geen uitvinding van Milošević of Tuđman: “Milošević, Tuđman and other 

nationalists did not invent the crisis frame, they activated and amplified it.”161 Maar hoe 

activeerden zij dit crisisframe dan?  

Het sleutelwoord is  angst. Door de grote controle op de media waren nationalistische 

leiders in staat om hun propaganda onophoudelijk naar de huiskamers van de mensen 

te brengen. Ethno-nationale samenhorigheid was het doel en angst het middel. Het is 

dan ook hier dat het uitzonderlijke belang van historische metaforen in het discours 

moet worden begrepen. Door onophoudelijk te verwijzen naar Jasenovac, Bleiburg, 

Četniks en Ustašas creëerden Tuđman en Milošević in zekere zin een historisch 

veiligheidsdilemma. Door de latente collectieve herinneringen aan voorbije gruwelen te 

                                                             
160 A. Oberschall, “The manipulation of ethnicity: from ethnic cooperation to violence and war in 
Yugoslavia”, in: Ethnic and Racial Studies, 23, 6 (2000), p. 989. 
161 A. Oberschall, “The manipulation of ethnicity”, p. 989. 
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activeren, uit te vergroten en te kaderen binnen de huidige politieke context stelden ze 

het huidige conflict voor als een existentiële historische strijd. De rationaliteit werd 

uitgeschakeld en vervangen door een collectieve, desastreuze historische sensatie.  

Ook Christina Morus kent een belangrijke rol toe aan het discours in de politieke 

mobilisatie tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië. Hoewel de factoren die Joegoslavië 

deden verglijden in een spiraal van bloederig geweld divers en complex waren, ziet zij 

het gebruik van historische en mythische claims door Tuđman en Milošević als een 

belangrijke legitimatie voor het geweld. De vijand was immers niet langer je voormalige 

buurman, maar wel de directe erfgenaam van de Turkse bezetter. In haar artikel “Slobo 

the Redeemer” zegt ze over Milošević het volgende: “He inserted the Serb people into this 

historical narrative as politically charged characters fated to fulfill the predestined story of 

Serb history. In so doing, Milošević situated himself within the narrative, like the hero of 

Kosovo who had come to redeem the Serbian people.”162 Milošević retorische strategie 

bestaat volgens Morus uit drie pijlers. In de eerste plaats wordt een collectieve identiteit 

gecreëerd op basis van ethno-nationale en vermeende historische gronden. Vervolgens 

wordt het subject in een transhistorische context geplaatst. De grenzen tussen heden en 

verleden vertroebelen tenslotte en nieuwe tegenstanders worden oude vijanden. Naast 

de collectieve identificcatie met een historisch gedefinieerd volk roept het discours 

tenslotte ook op tot actie. De aanval is immers de beste verdediging, ook tegen “krachten 

uit het verleden”. Tim Judah wijst echter op de gevaren van een al te deterministische 

visie op de impact van het discours. “My contention here is that by drawing on roots 

deeply embedded, indeed dormant even, in the national psyche, Milošević was able to 

prepare his people for what was to amount to a war of aggression. But the latter was not 

possible without the former, nothing was inevitable.”163 Daarmee gaat hij in tegen zij die 

zich al te zeer laten meevoeren door het nationalistische discours en de oorlog in 

Joegoslavië voorstellen als de onvermijdelijke uitloper van “ancient hatreds”. Al in 1988, 

twee jaar voor de eerste schoten gelost worden, stelt Milošević het aankomende conflict 

voor als een nieuwe episode van een eeuwenoude strijd. In een tijd waarin volgens de 

Servische leider het volk bedreigd wordt door de Turkse erfgenamen in haar 

separatistische provincie Kosovo en de bloeddorstige neo-fascisten in Kroatië zegt hij 

over het nationale ontwaken in Servië: “En dat dit volk de strijd om de vrijheid wint, dat 

weten zowel de Turkse als de Duitse veroveraars.”164  

Ook Gagnon op zijn beurt ontmaskert de “Ancient Hatreds” these. Deze verklaring kent 

volgens hem, buiten de vastberadenheid waarmee Westerse journalisten er aan vast 

                                                             
162 C. M. Morus, “Slobo the Redeemer. The rethoric of Slobodan Milošević and the construction of the 
Serbian people”, in: Southern communication Journal, 72, 1 (2007), p. 3. 
163 T. Judah, “The Serbs: The sweet and rotten smell of history”, in: Daedalus, 126, 3 (1997), p. 43. 
164 S. Milošević – 11.1988 (Belgrado, Meeting Bratstvo I Jedinstvo)  
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houden, geen enkele link met de realiteit.165 Het ancient hatreds verklaringsmodel is 

volgens Gagnon een simplistische manier voor Westerse journalisten om aan hun 

publiek uit te leggen hoe voormalige buren plots elkaars moordenaars worden. Maar dit 

verhaal is naar zijn mening van bij de bron fout. Gagnon wijst op het feit dat de inter-

etnische relaties in voormalig Joegoslavië, tegen de perceptie in, gekenmerkt zijn door 

langdurige vrede. Hoewel de conflicten veelal het meest intens waren in de etnisch meer 

heterogene regio’s zoals Bosnië is dit volgens Gagnon niet het gevolg van eeuwenoude 

haat, maar wel van externe druk en agitatie. Het geweld en de etnische haat werden 

geïmporteerd. Hij relativeert dan ook de verhalen van buren die van de ene dag op de 

andere in elkaars vijanden veranderden.166 De auteur trekt ook het belang van etnische 

en historische argumenten in het discours in vraag. De etnisch-historische kaart wordt 

volgens hem niet in de eerste plaats gespeeld om de massa te mobiliseren –want het 

mobiliserende effect is vrij beperkt– maar wel om de oppositie te demobiliseren en zelf 

aan de macht te blijven. Gagnon ziet oorlog als een instrument van een leidende elite die 

zich van het nationalisme bedient om haar macht te consolideren. Hoewel de 

protagonisten van het conflict de oorlog naar de buitenwereld voorstellen als een 

eeuwenoud beschavingsconflict, presenteren ze dit verhaal ten opzichte van het 

binnenlandse publiek vooral als een strijd van goed tegen kwaa.d. 167  Deze 

manicheïstische narratieven hebben zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld in het 

discours van zowel Tuđman als Milošević, maar uit de geanalyseerde toespraken blijkt 

toch dat ook voor een exclusief binnenlands publiek de historische argumenten erg 

centraal staan. In die zin wordt de goed – kwaad tegenstelling ook in historische termen 

gedefiniëerd. Door voortdurend te refereren naar de gruwelen uit het verleden probeert 

men de bevolking te overtuigen van de absolute noodzaak aan nationale eenheid.  

Milošević verklaart dat “de historische ervaringen ons hebben geleerd dat enkel door 

eenheid en interne stabiliteit het volk de huidige moeilijkheden aankan.”168 

                                                             
165 V. P. Gagnon, The Myth of ethnic war. Serbia and Croatia in the 1990s, New York, Cornell University 
Press, 2004, p. 7. “When I began this project I knew that much of what was being written on the wars in 
Yugoslavia had the story wrong. There was virtually no evidence that the violence in Croatia and BiH was the 
result of ethnic hatreds, despite the tenacity with which Western journalists clung and continue to cling to 
that story.” 
166 V. P. Gagnon, The Myth of ethnic war, p. 151. 
167 V. P. Gagnon, “The Myth of ethnic war, p. 179. “While to the international community they portrayed the 
wars as ethnic conflicts that were the invesitable result of ancient hatreds, cultural differences, and historical 
experiences, to their domestic audiences they portrayed the violence and the actions of their own armed 
forces as a story of good versus evil, of innocent women and children who, merely because of their ethnicity, 
were being injustly victimized, expelled from their homes, raped, and killed by forces identified as the “ethnic 
other”  
168 S. Milošević – 08.09.1990 (Pirot, Stad in Zuid-Oost Servië) “Istorijsko iskustvo srpskog naroda kao 
uostalom i istorijska iskustvo mnogih naroda, i velikih i malih, pokazuju da su suočeni s velikim teškoćama i 
krizima iz njih uspešno izlazili samo ako su bili jedinstveni, čvrsto mobilisani s uvrenjem da od unutrašnje 
stabilnosti zvisi njihova sudbina”. 
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Ook voor het eigen publiek presenteren Milošević en Tuđman de oorlog in Joegoslavië 

als de voortzetting van een eeuwenoud conflict. De hele propagandamachine is er op 

gericht om van de nieuwe tegenstanders in de jaren ‘90 oude, bekende vijanden te 

maken. Zo tovert Milošević zonder al te veel scrupules de, overwegend Islamitische, 

Albanese Kosovaren om in 14e eeuwse Ottomaanse bezetters: “Dat niemand toelaat dat 

die separatisten de reeks van vele gewelddadige veroveraars, die Servië doorheen haar 

geschiedenis op dezelfde wijze hebben aangevallen, vervoegen.”169 Sommigen in Servië 

gingen zelfs zo ver om de vermeende Albanese dreiging in Kosovo niet enkel een 

historisch, maar ook een biologisch kantje te geven. De term “Demografische genocide” 

werd gebruikt om te refereren naar de hoge nataliteit onder de Albanese bevolking, 

volgens radicale Serviërs een openlijke poging om de Servische populatie in Kosovo te 

decimeren.170 Ook de Kroatische vijand werd in een historisch kader geplaatst. Milošević 

vergelijkt het Kroatische onafhankelijkheidsstreven onder leiding van Tuđman’s HDZ 

met de Ustaša-beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo creëert hij een historisch 

veiligheidsdilemma bij de Servische bevolking in Kroatië. Door de collectieve 

herinneringen aan de vervolgingen onder het collaborerende regime in Kroatië opnieuw 

tot leven te brengen activeert hij wat Gagnon het “crisisframe” noemt bij de Kroatische 

Serviërs. “Iedereen die geeft om Servië, om haar inwoners, het Servische volk in het 

algemeen, om de waarden die in elke mens het belangrijkst zijn, kan deze feiten niet 

negeren, vooral niet wanneer we onophoudelijk strijden tegen de bloeddorstige, fascistoïde 

Ustaša krachten, de Albanese secessionisten en alle andere krachten van de anti-Servische 

coalitie die de vrijheid en rechten van de mensen bedreigen.”171 Tuđman is zich bewust 

van de kwalijke gevolgen van de negatieve associaties tussen zijn eigen partij en de 

Ustašas. Tijdens een partijvergadering in 1994 roept hij zijn medestanders dan ook op 

om bij de Servische bevolking geen verkeerde indruk te wekken. 172  Gezien de 

internationale positie van Kroatië kan deze oproep in 1994 echter vooral 

geïnterpreteerd worden als een boodschap naar de buitenwereld. Compromitterende 

vergelijkingen tussen de HDZ en de fascistische Ustašas strookten immers niet met het 

Kroatische slachtofferbeeld waarmee Tuđman goodwill probeerde te creëeren in het 

buitenland. De oproepen van de Kroatische president stroken echter niet steeds met zijn 

eigen uitspraken en gedrag. De voortdurende revisionistische uitlatingen en 

rehabillitatie van dubieuze figuren deden weinig om de Ustaša erfenis te ontkrachten. 

De Kroatische president hield de aandacht van de wereld liever op “de Barbaren van de 

                                                             
169 S. Milošević – 12.06.1990 (Belgrado, Toespraak ter gelegenheid van voorstelling nieuwe grondwet) 
170 S. Milošević – 20.03.1991 (Belagrdo, Vraaggesprek op de universiteit) Milošević reageert in een 
vragenronde op de universiteit van Belgrado op opmerkingen in verband met de vermeende 
demografische genocide. Hij verklaart dat de demografische problematiek op “humane wijze” te willen 
oplossen door “te destimuleren” waar nodig.  
171 S. Milošević – 12.03.1991 (Belgrado, Eerste zitting van het parlement na 9 maart betoging)  
172 F. Tuđman – 25.01.1991 (Zagreb, Buitengewone zitting parlement) 
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20e eeuw”173 gefocust. Associaties met een eigen duister verleden konden het good guy – 

bad guy perspectief in het Westen enkel nodeloos in de war brengen.  

 

 

6.1.5. GESCHIEDENIS OM PLAATS IN EUROPA TE LEGITIMEREN 
 

Niet enkel de vijand maar ook de eigen internationale positie wordt vanuit een 

historisch perspectief benaderd. Vooral voor Tuđman als eerste president van het 

nieuwe, onafhankelijke Kroatië is het van groot belang om de Europese lotsbestemming 

van Kroatië in de verf te zetten. De Kroatische hergeboorte moet tegelijkertijd “een 

eerste stap naar de terugkeer van het Kroatische volk en haar staat in de politieke, 

culturele en economische tradities van de Europese beschaving” 174  zijn. De 

Europeanisering van Kroatië noemt hij in 1990 als één van de belangrijkste objectieven 

voor de nieuwe regering, want: “Kroatië is eeuwenlang een integraal deel geweest van de 

West-Europese (mediterrane en Centraal-Europese) cultuur. Ook wanneer Kroatië niet de 

volle statelijk-politieke autonomie had was het onlosmakelijk verbonden met de West-

Europese beschaving.”175 Kroatië is niet enkel vanouds een vast deel van (West-) Europa, 

maar ook van de westerse christelijke beschaving. Tuđman benadrukt deze banden zeer 

sterk bij het bezoek van Johannes Paulus II in 1994. De komst van de Paus had een 

enorme symbolische waarde voor het land. Het Vaticaan was één van de eersten om het 

onafhankelijke Kroatië diplomatiek te erkennen en het Pauselijke bezoek in 1994, 

terwijl Kroatië nog in staat van oorlog verkeerde, was een teken van die uitstekende 

relaties. De HDZ als politieke partij wierp zich ook op als de verdediger van de 

traditionele, conservatief-religieuze waarden. Religie werd een belangrijke determinant 

van de Kroatische identiteit (als spiegelbeeld van het Servisch-Orthodoxe geloof) en 

religieuze vertegenwoordigers schuwden ook de politieke statements niet. Dat de Paus 

als één van de eersten de Kroatische onafhankelijheid erkende was volgens Tuđman een 

logische stap in de goede relaties tussen Kroatië en het Vaticaan, die teruggingen tot de 

9e eeuw.176 Het feit dat de paus Kroatië bezocht, nog tijdens de oorlog, was een hart 

onder de riem voor de sterk gelovige Kroaten. Tuđman verklaart bij de gelegenheid blij 

                                                             
173 F. Tuđman – 29.10.1992 (Dubrovnik, Toespraak voor de marine) “Serviërs zijn de barbaren van de 20e 
eeuw”  
174 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor het parlement)  
175 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor het parlement)  “Hrvatska je stoljećima bila 
sastavnim dijelom zapadno-europske (sredozemne i srednjoeuropske) kulture. I onda kada nije imala 
potpuni državno-politički subjektivitet Hrvatska je bila nerazdvojno povezana sa zapadno-Europskom 
civilizacijom.” 
176 F. Tuđman – 10.9.1994 (Zagreb, Pauselijk bezoek) 
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te zijn dat de eeuwenoude banden tussen Kroatië en de Heilige Stoel weer hersteld zijn, 

nadat ze “in de communistische periode met geweld onderbroken waren”.177 De Kroatische 

president verwijst in dezelfde toespraak ook naar de figuur van de voormalige 

Kroatische Aartsbisschop Alozoj Stepinac. Stepinac, die door Johannes Paulus II later zou 

worden zalig verklaard, was echter ook een omstreden figuur. Over de precieze 

verhouding tussen de Aartsbisschop en het collaborerende Ustaša regime bestaan erg 

uiteenlopende visies.  

De historische definiëring van de internationale positie dient twee verschillende doelen. 

Enerzijds zoekt men aansluiting bij machtige vrienden in het buitenland. Kroatië plaatst 

zichzelf binnen de West- en Centraal-Europese beschaving, in Servië wijst men op de 

historische en spirituele banden met de Slavische broeders in Rusland en de Bosnische 

Moslims op hun beurt hopen op steun van Islamitische staten die vroeger ook deel 

uitmaakten van het Ottomaanse rijk. Daarnaast werd de internationale identiteit ook in 

negatieve zin bepaald. De West-Europese lotsbestemming van Kroatië wordt geplaatst 

tegenover het Slavische Balkanverhaal van Servië en de Islamitische identiteit in Bosnië.  

 

 

6.1.6. COLLECTIEVE HERINNERINGEN AAN WOII 
 

Bij beide strijdende partijen nemen verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog een 

centrale plaats in in het geheel van historische metaforen. Zeker binnen het discours van 

Milošević is de Tweede Wereldoorlog oververtegenwoordigd. De verklaring is terug te 

vinden in zijn politieke uitgangspunten. Hij verdedigt een pro-Servisch, pro-

Joegoslavisch project dat sterk getekend is door de druk waaraan het tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is blootgesteld. Het conflict van ’40-’45 leent zich tot het uitspelen van 

enerzijds de rol als slachtoffer van de anti-Servische Kroatische agressie en anderzijds  

de Joegoslavische rol als zegevierende progressieve en anti-fascistische kracht. De 

Tweede Wereldoorlog is voor Milošević een metafoor van onderdrukking en 

overwinning, verdeeldheid en de nood aan sterk leiderschap.  

Milošević was in zijn toespraken vrij expliciet in zijn verklaring waarom Joegoslavië 

voor Servië en de Serviërs de beste garantie was op vrede en welvaart. Hij wijst zijn 

publiek er op dat geen enkel ander volk binnen Joegoslavië zo geografisch verspreid is. 

Een opdeling in onafhankelijke staten op basis van de administratieve grenzen binnen 

de Joegoslavische federatie zou het Servische volk verdeeld en versnipperd achterlaten. 
                                                             
177 F. Tuđman – 10.9.1994 (Zagreb, Pauselijk bezoek) 
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En het is daar dat de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van Serviërs door het 

Ustaša-regime aan bod komt. Milošević houdt de Serviërs voor dat zij in onafhankelijke 

staten in het beste geval tot tweederangsburgers zouden worden gedegradeerd. Als het 

al niet zou komen tot een herhaling van de etnische zuiveringen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Dat het Joegoslavië dat Milošević in gedachten had een Joegoslavië zou 

zijn waarin hij het voor het zeggen had, blijkt ook uit zijn reactie op de Kroatische en 

Sloveense voorstellen voor confederalisme. “Wat Servië betreft, zij is voor een verenigde 

communistische federatie in Joegoslavië omwille van veel redenen. Allereerst omdat een 

communistische federatie op basis van nationale gronden ophoudt een progressieve 

organisatie te zijn. Het wordt dan in principe een nationalistische of nationaal-

socialistische organisatie. Vervolgens omdat een verenigde communistische unie de 

voornaamste garantie is dat uit de dreigende duisternis geen nationale of religieuze haat 

voorkomt, twisten die ons voorheen al in een broederoorlog hebben meegesleurd, een 

burgeroorlog waarvan de gevolgen zo zouden zijn, en dat weten we goed, dat ze ook de 

volgende generaties nog zouden bedreigen.”178 Die collectieve herinneringen aan de 

Tweede Wereldoorlog worden door Milošević en zijn propaganda politiek geactiveerd 

en gemanipuleerd. Door het Kroatische en Sloveense separatisme gelijk te stellen aan 

nationaal-socialisme demoniseert Milošević niet enkel zijn tegenstanders, hij stelt de 

politieke spanningen in Joegoslavië ook voor als een existentiële strijd. Als het Servische 

volk niet verdeeld (of vernietigd) wilt worden, moet het zich verzetten. Wanneer de 

Kroaten in 1991 een referendum over onafhankelijkheid organiseren, verklaart 

Milošević: “Niemand moet denken dat wij het Kroatische volk het recht ontzeggen om uit 

Joegoslavië te stappen, als dat volk zo beslist in een referendum. Maar, laat niemand 

denken dat wij hen een deel van het Servische volk (de Serviërs in de Kroatische Krajina) 

met zich zullen laten nemen. Want, daarvoor was het lot van de Serviërs in de NDH té 

tragisch, opdat we opnieuw zouden toelaten dat zij aan zo’n risico worden blootgesteld.”179 

Op de vredesconferentie in Den Haag in 1991 maakt Milošević deze dreiging ook voor de 

buitenlandse pers expliciet: “Het Totalitair-Chauvinistische regime in Kroatië heeft het 

Servische volk gedwongen zichzelf te organiseren en te verdedigen uit gevaar voor een 

herhaling van de genocide die de eerdere onafhankelijke Kroatische staat tegen de Serviërs 

heeft gevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.”180 Milošević verwijt de nationalistische 

leiders in de andere republieken dat ze hun bevolking tijdens de referenda over 
                                                             
178 S. Milošević – 22.01.1990 (Belgrado, Buitengewone zitting van de SKJ) “Sto se Srbije tiče, ona je za 
jedinstven Savez Komunista Jugoslavije iz mnoge razloga. Pre svega, zato što Savez komunista na 
nacionalnoj osnovi prestaje da buda progresivna organizacija. Uglavnom postaje na nacionalistička ili 
nacionalsocijalistička organizacija. Zatim zbog toga, što je jedinstven savez komunista glavna garancija da iz 
pritajenog mraka na svetlost dana ne izbiju nacionalne i verske mržnje, koje su nas nekada i uvele u 
bratoubilački rat, koji je kao što dobro znamo bio takav da će posledice pritiskati i svet onih generacija koje 
će se tek roditi.”   
179 S. Milošević – 20.03.1991 (Belgrado, Vraaggesprek op de universiteit)  
180 S. Milošević – 08.09.1991 (Den Haag, Vredesconferentie) 
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onafhankelijkheid voor een “artificieel dilemma” zetten: “Onafhankelijkheid of het grote 

niets”. Ten gevolge daarvan zijn de referenda naar zijn mening al bij voorbaat 

nietszeggend. Dit niettegenstaande dat hij ten opzichte van het Servische volk het 

voortbestaan van een centralistisch Joegoslavië voorstelt als een existentiële strijd, de 

enige optie voor het volk om zich te handhaven temidden van de anti-Servische 

dreiging.181 Milošević’ pogingen om de spoken uit het verleden weer tot leven te wekken 

mogen bovendien erg letterlijk genomen worden. In de geschiedkundige, maar vooral 

ook politieke discussie over het juiste aantal Servische slachtoffers van het Kroatische 

fascisme geeft de Servische leider in 1989 en 1990 de opdracht om systematisch 

Servische massagraven uit de Tweede Wereldoorlog te laten opgraven. Onder grote 

belangstelling van de Servische pers werden de stoffelijke resten van hun voorvaderen 

tentoon gespreid als materieel bewijs van wat gebeurd was en vooral: wat zich dreigde 

te herhalen. 

Tuđman is zich wel bewust van het slechte imago dat Kroatië zo op wereldvlak kan 

krijgen. De associaties die door de Serviërs worden gemaakt tussen het huidige Kroatië 

en de NDH “hypothekeren” de internationale goodwill, gecreëerd door het uitspelen van 

de slachtofferrol en de demonisering van de “Servische agressor”. In een toespraak voor 

het leger verwoordt hij het als volgt: “Mag ik u er aan herinneren dat in deze wereld, 

waarin het Kroatendom wordt vergeleken met de Ustašoïde NDH en het fascisme, dat voor 

deze wereld, wij Kroaten schuldig zijn omdat we hun geliefde Joegoslavië hebben verlaten, 

dat in die wereld nog steeds de waan leeft dat wij de Serviërs bedreigen en hun burgerlijke 

en etnische rechten niet willen erkennen.”182 Hij roept zijn soldaten dan ook op om de 

situatie voor Kroatië niet moeilijker te maken dan ze al is door “zwarte hemden” te 

dragen, of “elkaar op een bepaalde manier te groeten”. Tuđman veroordeelt dit gedrag 

niet. Hij vraagt enkel om er, gezien de Westerse gevoeligheden, voorzichtiger mee om te 

springen.183 Hoewel Tuđman de Servische beschuldigingen en insinuaties bestempelt als 

bedrog doet hij in zijn eigen spreken en handelen weinig om de fascistische erfenis tegen 

te spreken. Enkele ogenblikken later gaat hij al weer verder met zijn historisch 

revisinionisme en rehabilitatie van het NDH regime. Het aantal slachtoffers in het 

concentratiekamp van Jasenovac, voor Serviërs de ultieme metafoor voor het Servische 

lijden tijdens de Tweede Wereldoorlog, trekt Tuđman openlijk in twijfel. Zichzelf de 

autoriteit van de historicus aanmetend stelt hij dat: “In heel Joegoslavië, op alle fronten 

samen zijn nog niet zo veel mensen gestorven als dat er volgens de Serviërs in Jasenovac 

zijn omgebracht.”184 Zelfs los van de historische discussie over het precieze aantal 

                                                             
181 S. Milošević – 06.06.1991 (Belgrado, Toespraak voor het parlement)  
182 F. Tuđman – 02.06.1994 (HVIDRE meeting, Toespraak voor het leger)  
183 F. Tuđman – 02.06.1994 (HVIDRE meeting, Toespraak voor het leger) 
184 F. Tuđman – 02.06.1994 (HVIDRE meeting, Toespraak voor het leger) 
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slachtoffers moeten dergelijke statements gezien worden als een volstrekte negatie van 

de Servische gevoeligheden en een doelbewuste provocatie. Even later gaat hij voor zijn 

publiek van oorlogsinvaliden zelfs nog een stuk verder: “Heb vertrouwen in de politiek 

van de staat en weet dat we nu, omwille van internationale omstandigheden, dergelijke 

problemen die op het eerste zicht zo onbegrijpbaar lijken, niet kunnen oplossen. Hoe 

anders begrijpen dat er 6.000 appartementen zijn waar Serviërs in wonen terwijl 

sommigen onder jullie, Kroatische invaliden nog altijd geen appartement hebben, niets 

hebben?! Dat is iets dat op het eerste zicht onbegrijpbaar lijkt.”185 

Naast het ontkennen van de gelijkenissen tussen zijn eigen beweging en die van de 

Ustašas, kaatst Tuđman ook soortgelijke beschuldigingen terug. De twee grootste 

vijanden van het Kroatische volk tijdens de Tweede Wereldoorlog: de Četniks en de 

“bolsjewistische communisten” hadden in Tuđmans ogen één zaak gemeen, het waren 

allemaal Serviërs. De royalistische Četniks hadden gruwelijkheden begaan tegen de niet-

Servische bevolking in Bosnië, terwijl de Servische communisten volgens Tuđman 

verantwoordelijk waren voor het bloedbad in Bleiburg. In de jaren ‘90 wijst de 

Kroatische president op het gevaar van een herhaling van deze feiten. Kroatië heeft 

volgens hem nood aan een sterk eigen leger om te vermijden dat haar 

onafhankelijkheidsstrijd, zoals zo vele malen voordien, opnieuw gewelddadig wordt 

gesmoord. Over de Servische opstandelingen in de Kroatische Krajina spreekt Tuđman 

in 1993 als “Inheemse Četnik extremisten.”186 Beide partijen verwijzen dus in dezelfde 

context naar verschillende lezingen van dezelfde geschiedenis.  

Ook de interne vijanden werden in ‘Wereldoorlog Twee termen’ gedefiniëerd. Milošević, 

wiens belangrijkste politieke concurrentie begin jaren ‘90 verbazingwekkend genoeg 

vooral uit rechts-nationalistische hoek kwam, vergelijkt op een verkiezingsmeeting in 

1990 zijn politieke tegenstanders met de Četniks. “Het is geen toeval dat voor die 

duitstere krachten alles wat het Servische volk in haar bestaan heeft gedaan goed was. Het 

klopt alleen niet: het waren de partizanen die het gevecht voor vrijheid en socialisme zijn 

aangegaan. Volgens deze duistere krachten dienden wij Hitler en de bezetters te volgen en 

alle andere Joegoslavische volkeren die geen Serviërs zijn te haten. En dat de Serviërs 

verdeeld zijn in weinig rijken en veel armen, dat we allemaal samenzitten in de 

achterlijkheid, in de staart van de geschiedenis en de wereld.”187 Milošević’ pleidooi voor 

multi–etnische en progressieve waarden moet eerder als een politieke afrekening met 

                                                             
185 F. Tuđman – 02.06.1994 (HVIDRE meeting, Toespraak voor het leger) 
186 F. Tuđman – 23.03.1993 (Zagreb, Toespraak voor het parlement) “Domaći četnićki ekstremisti” 
187 S. Milošević - 22.11.1990 (Niš, Verkiezingsmeeting) “Nije slucajno sto je za te mračne snage sve sto su 
srbi od kada postoje do sada uradili u svojoj prošlosti dobro, a jedino ne valjas što su bili partizani, što su 
krenuli u borbu za slobodu i socijalizam. Po njima je trebalo da služimo hitleru i okupatorima, da mrzimo sve 
druge jugoslovenske narode koji nisu Srbi, a da Srbe, podeljene na malo bogatih i mnogo širomasnih, držimo 
sve zajedno u zaostalosti, na repu istorije i sveta.” 
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de oppositie gezien worden, dan als een serieus politiek project. De vergelijking tussen 

de oppositie en de Četniks was bovendien niet eens uit de lucht gegrepen. Vojislav Šešelj, 

leider van de Servische Radicale Partij schreef zich bewust in in deze Četnik traditie en 

liet zich zelfs de oude titel van Vođa aanmeten.188. Desalniettemin is het opvallend dat 

hoewel Milošević en Tuđman beiden pleiten voor eenheid op basis van ervaringen uit 

het verleden, Tuđman dit probeert te bereiken door tegengestelde bewegingen, namelijk 

de Kroatische partizanen en de Ustašas, met elkaar te verzoenen, terwijl Milošević 

duidelijk de Joegoslavisch-communistische kaart trekt in oppositie tot het Servische 

Četnik verleden. Dit verschil toont eens te meer aan dat het selectieve gebruik van de 

geschiedenis bepaald wordt door de actuele politieke omstandigheden.  

De impliciete consequentie van het voortdurend benadrukken van de nood aan 

nationale eenheid door Tuđman en Milošević is dat elke politieke oppositie bij voorbaat 

een uiting van verraad is. Hoewel beiden uitvoerig spreken over het voeren van een 

nieuwe politiek en de implementatie van een democratisch systeem, worden dissidente 

stemmen allerminst op prijs gesteld. Tijdens de aanloop van de eerste meer-partijen 

verkiezingen in Servië stelt Milošević, leider van de hervormde communistische partij 

van Servië: “de geschiedenis heeft het Servische volk geleerd hoe belangrijk eenheid is. 

Zeker nu moet het Servische volk één zijn om haar territoriale en maatschappelijke 

integriteit te beschermen. Het oprichten van nieuwe partijen moet een stap zijn naar een 

verdere democratisering in het belang van Servië, en niet een stap naar conflicten, tot 

Serviës nadeel.”189 Milošević ziet geen graten in een pluralistisch stelsel, op voorwaarde 

dat alle partijen het met hem eens zijn. Geconfronteerd met studentenopstanden in 

Belgrado, maart 1991, geeft Milošević het Joegoslavische leger het bevel om in te grijpen. 

Nadat soldaten het protest met geweld hebben neergeslaan houdt de Servische leider 

een vlammend betoog waarin hij elke vorm van dissidentie afdoet als landverraad en 

wijst op de historische nood aan nationale eenheid, zeker nu Servië geconfronteerd 

wordt met zulke existentiële dreigingen.190 

Sinds de gruwel uit de kampen zijn de woorden “Holocaust” en “genocide” in het westen 

symbool komen te staan voor het summum van menselijk lijden. Symbool voor een 

gruwel zo onvoorstelbaar, dat louter de claim van genocide elk tegenargument 

onmogelijk maakt. De sterke emotionele geladenheid van deze concepten maakt ze tot 

krachtige politieke wapens. Door zich dit discours eigen te maken probeerden Milošević 

en Tuđman de eigen slachtofferpositie in de verf te zetten, niet in het minst in de relaties 

met het Westen. Door de analogie tussen het eigen lijden en dat van de Joden in Nazi-

                                                             
188 Leider van de Četniks 
189 S. Milošević - 22.11.1990 (Niš, Verkiezingsmeeting) 
190 S. Milošević – 12.03.1991 (Belgrado, Eerste zitting van het parlement na de 9 maart manifestatie) 
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Duitsland te maken hoopt men in de eerste plaats het Westen en haar publieke opinie 

voor de eigen zaak te winnen.  

Zo stelt Tuđman in 1993 dat de verdedigers van Groot-Servië voor geen enkele misdaad 

terugschrikken en een politiek van “Holocaust en etnische zuiveringen” voeren tegen het 

Kroatische volk.191 De Servische agressors waren in Tuđmans woorden dan ook “de 

barbaren van de twintigste eeuw”. Dat de claim van genocide in de eerste plaats ook een 

oproep tot actie is, blijkt uit een statement van de Kroatische president in januari 1995. 

Wanneer hij het heeft over de “Servische bezetting” van de Krajina stelt hij dat, ondanks 

de aanwezigheid van de UNPROFOR troepen, de “genocidaire vervolging” tegen de 

Kroatische en niet-Servische bevolking onverminderd is voortgegaan. Op het moment 

dat Tuđman deze woorden sprak, werden de plannen voor een gewapende herovering 

van de Krajina al voorbereid. Genocide is een misdaad die volgens het internationaal 

recht een externe interventie toelaat. Ondanks het feit dat het grootste deel van de 

etnisch-Kroatische bevolking inderdaad uit de Krajina gevlucht of verdwenen was nadat 

het gebied onder Servische controle kwam, moet Tuđmans claim in de eerste plaats 

gezien worden als een legitimatie voor de gewelddadige herovering die hij 

voorbereidde.  

In Servië worden dezelfde metaforen van Holocaust en genocide gebruikt om het lijden 

van het Servisch volk universele weerklank te doen vinden. De moeilijke situatie van 

Serviërs in Kosovo wordt regelmatig in dergelijke termen gedefinieerd. Zo sprak het 

memorandum van de SAMU in 1986 al over een Kosovaars-Albanese genocide tegen het 

Servische volk. Dat de Serviërs tijdens de tweede wereldoorlog in Kroatië effectief het 

slachtoffer zijn geweest van doelgerichte vervolging en etnische zuiveringen maakt dat 

dit “Holocaust discours” gemakkelijk ingang vond bij met name de Serviërs in Kroatië. 

Alle pogingen tot Joegoslavische verzoening (of gedwongen amnesie) ten spijt leefden 

deze collectieve herinneringen nog sterk bij de Serviërs in de Krajina. Milošević’ 

waarschuwingen, als zou Tuđmans HDZ-regime een reïncarnatie van de collaborerende 

Ustašas zijn, maakte de Kroatische Serviërs dan ook snel duidelijk welk lot hen te 

wachten stond. Sommige, meer radicale, stemmen in Servië opperden ook het idee van 

een “demografische genocide”. Zij zagen de grote nataliteit onder de Albanese bevolking 

in Kosovo als een bewuste strategie om het Servische aandeel in de provincie te 

decimeren. Tijdens een vraaggesprek met studenten en professoren in 1991 op de 

universiteit van Belgrado krijgt Milošević een vraag over deze “problematiek”. Een 

professor biologie vraagt de Servische leider hoe hij denkt te reageren op “deze 

metastase die niet enkel Servië, maar heel Europa bedreigt.” Hoewel Milošević zich 

behoedt voor dergelijk expliciet biologisch-racistisch discours zegt hij het probleem wel 
                                                             
191 F. Tuđman – 25.04.1993 (Hvar, Internationale PEN-conferentie)  
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te erkennen: “Wat betreft de demografische explosie: we zullen maatregelen nemen die op 

een humane wijze, met behulp van economische instrumenten, geboortes destimuleren 

daar waar ze onze vitale belangen bedreigen, en stimuleren daar waar de demografische 

evolutie negatief is.”192 Naar de precieze invulling van “op humane wijze” hebben we het 

gissen, maar dergelijk verklaringen roepen toch ongemakkelijke herinneringen op. 

 

 

6.1.7. CONTINUÏTEIT EN LEGITIMITEIT 
 

Door zichzelf te plaatsen binnen een oude, nationale traditie probeerden Tuđman en 

Milošević aanspraak te maken op een zekere historische legitimiteit. Het 

opportunistische nationalisme uit de jaren ’90 wordt voorgesteld als deel van een 

eeuwenoude beweging. Vooral Tuđman beriep zich sterk op deze vermeende 

continuïteit. Zijn nieuwe Kroatië had nood aan een nieuwe geschiedenis, en vooral: aan 

nieuwe symbolen. Als historicus hield Tuđman zich persoonlijk bezig met de creatie van 

nieuwe en de rehabilitatie van oude symbolen, de controverse liet echter niet lang op 

zich wachten. Hoewel de geschiedenis ervan al eeuwen teruggaat, riep het nieuwe 

Kroatische wapenschild associaties op met de emblemen van de Ustašabeweging tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. En omdat de duivel in de details zit werd een eerste versie van 

de Kroatische vlag, waarbij linksboven gestart werd met een wit veld (zoals in de 

Ustaša-vlag, afbeelding rechts), enkele maanden later vervangen door een versie waarbij 

men startte met een rood veld (afbeelding links). In de eerste maanden van de 

onafhankelijkheid werden beide versies echter vaak door elkaar gebruikt.  

               

Naast een vlag had het nieuwe Kroatië ook nood aan een eigen munt. Een eigen valuta is 

niet enkel de centrale component van de economische en financiële politiek van een 

land, maar ook een belangijk symbool van de statelijke soevereiniteit. Op 30 mei 1994 

                                                             
192 S. Milošević – 20.03.1991 (Belgrado, Vraaggesprek aan de universiteit) 
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stelde Tuđman de Kuna voor als nieuwe Kroatische munt. Dit maakte een einde aan een 

overgangsperiode waarbij sinds de onafhankelijkheid in 1991 “Kroatische” in plaats van 

Joegoslavische Dinars werden gebruikt. De Kroatische president verklaarde trots dat de 

eigen munt, die tijdens de opstand trouwens nooit in de Krajina zou worden erkend, een 

bewijs was van de economische soevereiniteit van Kroatië. De Kuna was bovendien ook 

een historische munt die al “tussen de elfde en de dertiende eeuw in Kroatië werd 

gebruikt”.193 Ondanks deze middeleeuwse oorsprong deed de nieuwe munt Tuđmans 

opposanten toch in de eerste plaats denken aan de “NDH Kuna” uit de Tweede 

Wereldoorlog. De Kroatische president toonde zich echter onverschillig tegenover de 

Servische gevoeligheden en verklaarde in geen geval te willen toegeven aan externe 

druk in deze zaak. Ook de populaire cultuur, de geschiedeniscurricula en zelfs de 

publieke ruimte ontsnapten niet aan Tuđmans revisionistische ijver.194 Partizanen 

monumenten moesten plaats ruimen voor standbeelden van gerehabiliteerde nationale 

helden, straten veranderden van naam en de publieke ruimte werd gezuiverd van alle 

communistische symbolen. Al in 1990, slechts enkele maanden nadat hij aan de macht 

kwam, laat de Kroatische president op het centrale plein in Zagreb het standbeeld van 

Ban Jelačić, dat onder het communische bewind in 1947 werd weggenomen, 

terugplaatsen. 195  Met hetzelfde enthousiasme waarmee de communisten volgens 

Tuđman de Kroaten hun eigen geschiedenis hadden ontzegd, ging hij nu over tot de 

eliminatie van de Joegoslavische erfenis.  

Over het belang om het eigen regime voor te stellen als de logische uitkomst van een 

historische beweging zegt Gordana Uzelak het volgende: “Considering the starting 

premise that national interests are the moving forces of a nation throughout its history, 

historical events are to be explained in a way that justifies present events. In this way 

continuity with the past is secured”196 Dat Tuđman deze continuïteit op alle mogelijke 

wijzen probeerde aan te tonen blijkt ook uit zijn discours. De HDZ werd door hem 

voorgesteld als deel van een historische nationale beweging: “Wanneer we benadrukken 

dat de HDZ haar werk wilt bouwen op de traditie van alle positieve componenten en 

actoren van de Kroatische geschiedenis, dan betekent dat niet dat we eenvoudigweg hun 

ideeën of programma’s zullen overnemen. Elk van deze bewegingen heeft geantwoord op 

                                                             
193 F. Tuđman – 21.05.1995 (Podgora, Toespraak ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld 
voor Mihovil Pavlinović) “Prvi put u hrvatskoh povijesti uvedmo svoju nacionalnu valutu koja će se održati, 
jer smo odlučili tu hrvatsku valutu, uvesti u demokratskoj suverenoj Hrvatskoj, i nismo popustili pod 
nikakvim pritiscima da svoju valutu ne bismo smjeli nazvati kunom koja je bila platežno sredstvo već tamo od 
XI. I XII. Stoljeća. 
194 G. Uzelak, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, p. 192.  
195 Josip Jelačić was de Ban (landvoogd) van Kroatië van 1848 tot 1859, bekend voor het afschaffen van de  
lijfeigenschap in Kroatië, zijn rol in het neerslaan van de 1848 revolutie in Oostenrijk-Hongarije en zijn 
ijveren voor meer Kroatische autonomie.  
196 G. Uzelak, “Franjo Tuđman’s nationalist ideology”, p. 201. 
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de uitdagingen van haar tijd en ook op de veranderende historische omstandigheden. En 

onze tijd vraagt een nieuwe oplossing. In die zin manifesteren we niet onze uniciteit, maar 

wel onze legitimiteit als historische beweging.”197 Door de HDZ voor te stellen als een 

erfgenaam van een oude nationale traditie probeert Tuđman de beschuldigingen als zou 

hij een chauvenistisch-nationalistisch politicus zijn tegen te spreken. De ervaringen uit 

het verleden wijzen juist op het belang van de HDZ en het Kroatische ontwaken zegt hij: 

“En daarom streven we naar een synthese tussen het Kroatische historische bewustzijn en 

het politieke denken, wetende hoe duur het ons en elk volk, gewelddadig beroofd en 

ontnomen van haar eigen traditiies, komt te staan.”198 Een onafhankelijk Kroatië was niet 

enkel  natuurlijk, maar bovenal ook noodzakelijk volgens Tuđman en daarom probeerde 

hij vriend en vijand te overtuigen van de historische continuïteit zowel wat betreft het 

Kroatische volk als de Kroatische staat. Beiden zijn trouwens onafscheidelijk verbonden 

volgens Tuđman, “daarom was Kroatië tot gisteren een volk zonder geschiedenis.”199  

Het ultieme symbool van die historische continuïteit was volgens Tuđman de Sabor, het 

Kroatische parlement. ”In het uitvoeren van onze taken is het belangrijk altijd de 

wetenschap in het achterhoofd te houden dat in de veertien eeuwen van geschreven 

Kroatische geschiedenis, de wil tot zelfbeschikking in geen enkele andere instelling van het 

Kroatische volk zo sterk heeft het bestaan en zich zo uitgesproken heeft gemanifesteerd als 

in de ononderbroken activiteiten van de Kroatische Sabor.”200 De Sabor is volgens Tuđman 

vanaf de 10e eeuw (en dus nog voor de politiek-filosofische basis voor dit concept gelegd 

was) steeds de bewaarder van de Kroatische soevereiniteit geweest. Tuđman begint zijn 

uiteenzetting over de historische evolutie van het Kroatische parlement door te 

verwijzen naar de 6e eeuwse Byzantijnse historicus Procopius die zou hebben laten 

optekenen dat “De Slaven en de Kroaten” -het eerste impliceert blijkbaar niet het 

tweede- “reeds sinds de vroegste tijden in democratie leefden.” 201  Het antieke, 

democratische karakter van de Kroaten zet zich volgens Tuđman ook door. Zo wordt in 

1076 Zvonimir door het volk en de clerus in de Sabor unaniem “verkozen” tot koning 

                                                             
197 F. Tuđman – 28.02.1989 (Zagreb, Schrijversgenootschap van Kroatië) “Kad ističemo da HDZ želi graditi 
svoju djelatnost na tradicijama svih pozitivnih sastavnica i odrednica hrvatske povijesti, onda to ne znači da 
se zauzimamo za jednostavno preuzimanje njihovih idejnih ili programskih osnova. Svaka od njih odgovarala 
je na izazove svoga doba, a i zataljivala u promienjenim povijesnim prilikama. A naše vrijeme traži nova 
rješenja. U tome se ne očituju nikakve naše posebnosti već- možemo reći zakonitosti povijesnoga kretanja”  
198 F. Tuđman – 28.02.1989 (Zagreb, Schrijversgenootschap van Kroatië) “Stoga težimo za sintezom 
hrvatske povijesne svijesti i političke misli, znajući koliko je skupo stajalo I naš i svaki drugi narod nasilno 
rušenje i udaljavanje od vlastitih tradicija” 
199 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor) “Zelfs na het verlies van haar souvereiniteit 
is het Kroatische koninkrijk nooit haar eigen nationale en statelijke identiteit verloren.” 
200 F. Tuđman – 30.05.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor)“U obnašanju naših dužnosti valja nam 
uvijek imati na umu činjenicu, da –u gotovo četernaestostoljetnoj pisanoj povijesti Hrvata – ni u jednoj drugoj 
ustanovi Hrvatskoga narodnog života nije bila tako izrazito očitovana opstojnost, samovoljnost i 
samoodređenje kao u neprekidnosti trajanja i djelovanja Hrvatskoga sabora” 
201 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Toespraak voor de Sabor) 
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van Kroatië. Na de personele unie met Hongarije in 1102 en Oostenrijk vanaf 1527 bleef 

de Sabor volgens Tuđman, ondanks het ontbreken van een eigen staat, toch steeds de 

beschermer van de Kroatische soevereiniteit. Zo zou de insteling steeds een centrale rol 

hebben gespeeld in het verzet tegen centralistische tendensen vanuit Boedapest en 

Wenen. Oostenrijk en Hongarije wilden de personele unie met Kroatië graag omzetten in 

een reëele unie, iets wat de Sabor met haar “nationale verzet” heeft kunnen 

verhinderen.202 Als teken van deze nationale weerstand wijst Tuđman ook naar het 

taalbeleid van de instelling. Tegen externe druk in hielden de leden van de Sabor vast 

aan het Latijn als werktaal in plaats van het Duits of Hongaars. Dat het Latijn bovendien 

ook dé cultuurtaal van Europa was bewijst volgens de Kroatische president nog maar 

eens hoe de leden van de Sabor toen al dachten en handelden op het hoogste Europese 

niveau. Hoewel de Sabor in 1918 samenkwam om de Kroatische onafhankelijkheid van 

het Oostenrijks-Hongaarse imperium en de vorming van een Zuid-Slavische unie goed te 

keuren was de instelling volgens Tuđman ook een symbool van het nationalistische 

verzet tegen het door Serviërs gecontroleerde eerste Joegoslavië. Tuđman merkt immers 

op dat de Sabor de grondwet van het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen nooit 

heeft geratificeerd. Ondanks zijn revisionistische benadering van de NDH oordeelt 

Tuđman hier dat de Sabor van het Ustaša regime in geen geval een rechtmatige 

vertegenwoordiging van het volk was. Deze rol werd volgens Tuđman tijdens de Tweede 

Wereldoorlog door het overlegorgaan van de Kroatische partizanen, de ZAVNOH, 

vervuld. De nationale geest die in de ZAVNOH heerste werd echter snel al door het 

Joegoslavische communisme geketend.  

Ook Milošević probeert op zijn eigen wijze aan te sluiten bij het verleden. In het kader 

van de Servische hergeboorte roept hij zijn volksgenoten op om aan te knopen bij het 

rijkse Servische verleden en “…de historische erfenis en culturele waarden die we waren 

vergeten of slechts deels kenden, te rehabiliteren.”203 Met name de middeleeuwse strijd 

tegen de Turken en het gevecht tegen de Kroatische fascisten tijdens de Tweed 

Wereldoorlog worden door hem geprojecteerd op de actualiteit. Door zijn rol als 

verdediger van het –Servische- Joegoslavië, eerder dan een onafhankelijk Servië was 

Milošević’ gebruik van de continuïteitsmetafoor vooral een negatieve continuïteit van 

externe dreiging. Milošević knoopt niet zozeer aan bij een onafhankelijk Servië, maar 

wel bij een trans-historische dreiging tegen het Servische volk. Onder andere Čolović 

                                                             
202 “Suprotstavljajući se neprestanim tendencijama Beča i Pešte da se personalna veza Hrvatske s Ugarskom i 
Austrijom pretvori u realnu, dotično da se povezanost sa zajedničkom krunom zlorabi za nametanje 
njemačke i mađarske supremacije i dominacije, Hrvatski sabor i Hrvatski ban držahu se glasovita načela: 
Kraljevstvo kraljevstvu ne nameće zakone (regnum regno non praescribit leges)”   
203 S. Milošević – 18.12.1989 (Belgrado, Toespraak op het congres van de Servische communistische 
partij) “…da rehabilitujemo istorijske tekovine i kulturne vrednosti koje smo zaboravili a sve o njima zna 
samo fragmentarno ili nikako”  
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merkt op hoe Tuđman en Milošević met hun continuïteitsclaims historische en lineaire 

tijdspercepties aan de kant schuiven. De klok wordt stilgezet en de tijd getransformeerd 

in “the eternal present, or the eternal return of the same”204 

 

 

6.1.8. POLITIEK VERLEDEN, HISTORISCH HEDEN 
 

Florian Bieber merkte al op dat het discours van Milošević en met name zijn gebruik van 

de geschiedenis een evolutie doormaakte doorheen het conflict. Bieber sluit zich aan bij 

de visie dat Milošević geen overtuigd nationalist maar een politiek opportunist was, die 

zijn kans greep om op het Kosovo sentiment mee te drijven. Dat Servisch nationalisme 

met al haar mythen was voor Milošević een manier om aan de macht te komen. 

Illustratief is hier zijn beruchte Kosovo speech uit 1989 die we eerder bespraken, en 

waarin hij sterk appelleert aan het mythisch-historische verleden van Servië. Door het 

Servische volk te herinneren aan de druk en vervolging waaraan het in het verleden 

heeft blootgestaan verenigt hij de bevolking in oppositie tegen een nieuwe, oude vijand.  

Naarmate de politieke situatie veranderde, verandert echter ook Milošević’ discours. 

Wanneer hij zich tijdens de eerste vrije en pluralistische verkiezingen in Servië met zijn 

herverpakte communistische partij aan het oordeel van de kiezer onderwerpt, krijgt hij 

politieke oppositie op de rechterzijde en zijn gebruik van het verleden paste zich daar 

aan aan. Tussen 1990 en 1991 milderde Milošević’ Socialistische Partij van Servië (SPS) 

haar nationalistische retoriek. Ze presenteerde zich nu als de staatsdragende garantie 

tegen de nationalistische avonturen van Vuk Drašković en Vojislav Šešelj. Zo creëert 

Milošević het idee van politieke gematigdheid terwijl ondertussen de oorlogen in 

Kroatië en Bosnië werden voorbereid. In deze periode zien we toespraken van Milošević 

waarin hij in plaats van te verwijzen naar de Servische gouden eeuw nu waarschuwt 

voor een te grote focus op het verleden. “De druk van de rechtse, conservatieve en 

duisterse krachten, ideeën en individuen bedreigen niet enkel de gedane inspanningen en 

de eerste resultaten van de hervormingen, de integratie en de investeringen, maar ze zullen 

Servië ook terugvoeren naar het verleden en in de chaos storten.” 205 De 

verantwoordelijkheid ligt volgens hem dus volledig bij de kiezers: “Met de verkiezingen 

in het vooruitzicht hebben de Servische burgers een belangrijke taak. Zij alleen zullen 

                                                             
204 I. Čolović, The Politics of symbol in Serbia, p. 97. 
205 S. Milošević – 22.11.1990 (Niš, Verkiezingsmeeting)“Pritisak desnih, konzervativnih i cesto sasvim 
mracnih snaga, ideja i pojedinaca preti ne samo da dovede u pitanje dosadasnje napore i prve znacanje 
rezultate reforme, velike integracije i investicije, vec i da vrati Srbiju u proslost, da je uvuce u haos.” 
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kiezen tussen een terugkeer naar het verleden of de weg naar de toekomst.”206 Wat 

Milošević’ toekomst juist inhield zou later blijken. De leider van de SPS oordeelde dat 

“het verleden geschiedenis moet blijven.”207 Het misbruik van historische mythen door 

nationalistische politici betekende immers een groot gevaar voor de Servische 

samenleving, zo verklaarde de man die zichzelf een jaar eerder nog tot de moderne 

reïncarnatie van prins Lazar had gekroond. Hij stelde dat “de weg naar een moderne, 

ontwikkelde en rechtvaardige maatschappij niet te verenigen is met mystieke 

boodschappen die als spoken uit het verleden rondgaan in enkele delen van Servië en die 

verschillende leugenachtige profeten en gekken aan het Servische volk voorstellen als 

onderpand voor de toekomst. Dit refereert met name naar hen die in naam van dat 

verleden nationalistische afrekeningen, revanchisme en algemene chaos aanbieden.”208 

Hoewel de Serviërs “als patriotten en beschaafde mensen altijd hun verleden, waar ze met 

reden trots op zijn, in ere moeten houden,”209 moet de blik steeds op de toekomst gericht 

zijn volgens Milošević. Wanneer hij in deze periode wel naar het verleden refereert is 

het om te wijzen op de historische nood aan eenheid. In Milošević’ opvatting van een 

moderne democratie was politieke oppositie niets minder dan verraad. De grote 

straatprotesten in maart 1991 in Belgrado ziet hij dan ook niet als een uiting van 

ongenoegen door het volk maar wel als een vorm van verraad en “anti-democratische 

chaos”. “Want er zijn geen Servische burgers, noch Serviërs buiten Servië, in wiens belang 

het zou zijn om de rust en democratische instellingen van Servië te vernietigen. Zoiets kan 

enkel het doel zijn van de vijanden van Servië, …. “210 Democratie wordt immers in het 

parlement en niet op de straat bedreven stelt Milošević. Zijn “meetings van het volk” die 

via straatprotesten de macht grepen in de Vojvodina, Kosovo en Montenegro vielen 

blijkbaar onder een andere noemer. Tussen 1991 en 1992, wanneer de oorlogen in 

Kroatië en Bosnië startten en de SPS een partner vond in de extreem-nationalistische 

SRS van Šešelj, nam Milošević’ nationalistische retoriek weer in kracht toe. Eens te meer 

plaatste hij Servië in de tijdloze strijd tegen fascisten en Turken. De interne politiek 

werd simpelweg opgedeeld tussen “goede Serviërs” en verraders. Wanneer Milošević in 

1994 breekt met de Servische Bosniërs en de zelfverklaarde Servische Republiek van 

Radovan Karađzić stelt hij zichzelf voor als de vredesduif van de Balkan. Het 

                                                             
206 S. Milošević – 22.11.1990 (Niš, Verkiezingsmeeting) 
207 S. Milošević – 22.11.1990 (Niš, Verkiezingsmeeting) “Proslost treba ostaviti istoriji” 
208 S. Milošević – 02.11.1990 (Bubanj, Toespraak bij het openen van een autosnelweg) “Međutim taj put u 
moderno, razvijeno i pravedno društvo nespojiv je sa bilo kakvim mističkim porukama koje kao aveti 
prošlosti kruže u nekim delovima Srbije i koje razni lažni proroci i ludaci srpskom narodu kao zalog 
budućnosti. Ovo se pogotovo odnosi na one koji u ime te prošlosti nude nacionalističke obračune, revanšizam 
i opšti haos.” 
209  S. Milošević – 02.11.1990 (Bubanj, Toespraak bij het openen van een autosnelweg) “Kao patriote i 
civilizovani ljudi uvek ćemo poštovati našu prošlost na koju smo s razlogom ponosni. Ali naš pogled mora biti 
usmeren napred…” 
210 S. Milošević – 12.03.1991 (Belgrado, Eerste zitting van het parlement na de 9 maart manifestatie) 
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nationalistische en historisch-mythologische discours wordt weer opgeborgen en 

vervangen door een verhaal van pragmatische samenwerking en pro-vrede retoriek. 

Naarmate de situatie in Kosovo in 1998 escaleert zou de mythische strijd weer de 

bovenhand halen.211 

Tuđman, de historicus-president, toonde zich nog inventiever dan zijn Servische collega 

wanneer het op de interpretatie van het verleden aankwam. Tuđman wilde de Kroaten 

de geschiedenis teruggeven die hen onder het communistische regime met geweld was 

ontnomen: “Die abnormale historische vertekendheid was de oorzaak en de reden dat we 

in het programma van de HDZ de nood van positieve, nationale tradities hebben 

benadrukt. Terwijl we vertrekken vanuit de wetenschap dat een politiek die alle 

“historische ketenen” of “lasten uit het verleden” uit de weg wilt ruimen, bewust of 

onbewust, niet enkel ontolereerbare ketens aan het heden, maar ook de ondraaglijke last 

van de toekomst oplegt.” Het is inderdaad zo dat Tito’s politiek van collectieve amnesie er 

niet in is geslaagd om de wonden uit het verleden te helen. Door de uitsluitende focus op 

de successen van de partizanen en zowel de Kroatische Ustašas als de Servische Četniks 

af te doen als een historische aberratie kregen de volkeren van Joegoslavië niet de kans 

om in het reine te komen met hun geschiedenis. Het officiële beleid was er één van 

vergeten en niet verwerken. Deze onsuccesvolle strategie heeft er zonder twijfel toe 

bijgedragen dat Tuđman en Milošević zonder veel moeite de spoken uit het verleden 

weer tot leven konden wekken.  

Waar Milošević zijn historisch discours aanpast aan zijn politieke tegenstrevers door 

resoluut de Joegoslavische partizanenkaart te trekken streeft Tuđman naar een meer 

inclusieve benadering. In plaatst van het Kroatische volk op historische gronden te 

verdelen probeert hij hen juist op deze basis te verenigen. Om de breuklijnen uit het 

verleden te overstijgen dient Tuđman de Kroatische geschiedenis grondig te 

herinterpreteren en te stroomlijnen in een teleologisch verhaal van nationaal ontwaken. 

Tuđman maakte zijn strategie van “history on demand” zeer expliciet: “We verenigden de 

Kroatische Ustašas die een Kroatische staat wilden, en we hebben hun fascisme verworpen. 

We verenigden de Kroatische partizanen die gevochten hebben voor Kroatië en verwerpen 

hun domme Bolsjewisme.”212  Deze historische spagaat is ook ingegeven door de 

partijpolitieke situatie binnen de HDZ waarbij links en rechts, zij het niet altijd even 

succesvol, worden verenigd binnen Tuđmans nationale project.  Herhaaldelijk duidde de 

Kroatische president er op hoe dat nationale project gebaseerd moest worden op een 

                                                             
211 F. Bieber, “Nationalist mobilization”, p. 103. 
212 F. Tuđman – 31.01.1993 (Pula, Verkiezingsmeeting) “Ujedinili smo i Hrvatske Ustaše koji su htjeli 
Hrvatsku državu, a odbacili njihov fašizam, ujedinili smo i hrvatske partizane koji su se borili za Hrvatsku, a 
odbacili njihov glupi Boljševizam”  
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nieuwe historische visie die een geruststellend antwoord diende te bieden op 

ongemakkelijke vragen uit het verleden. “Eén van de belangrijkere taken van HDZ is om 

op een correcte wijze alle vragen die met de last van het verleden het bewustzijn en het 

geweten van onze mensen bezwaren, te overwegen en uit te klaren.”213 Om het nationale 

ontwaken van de Kroaten mogelijk te maken was een geschiedenis waarin de donkere 

episodes vakkundig werden uitgegomd onontbeerlijk. In zekere zin verschilt Tuđmans 

politieke benadering van de geschiedenis dan ook weinig van die onder Tito. Het 

eerdere verhaal van “Broederschap en Eenheid” tussen de Joegoslavische volkeren 

wordt nu op micro-niveau toegepast op het Kroatische volk. De mechanismen van 

selectiviteit en amnesie worden gewoon omgekeerd zodat “we alles wat negatief is en 

ons verdeelt achterlaten en uit de Kroatische geschiedenis en het Kroatische leven die delen 

aanvaarden die positief zijn en kunnen bijdragen aan de onafhankelijkheid en vrijheid van 

het vaderland, het geluk en het welzijn van het Kroatische volk. Dat, Kroatische broeders 

en zusters, is onze plicht.” 214 Tuđman kijkt ook naar de toekomst in functie van het 

verleden. Op de nationale feestdag in 1992 roept hij het volk op om samen met hem een 

nieuwe, positieve en heldere bladzijde in de Kroatische geschiedenis te schrijven.215  

Een mooi voorbeeld van Tuđmans revisionisme vinden we in zijn toespraak in Podgora. 

In dit kleine stadje aan de Dalmatische kust onthulde de president in 1994 een 

standbeeld voor Mihovil Pavlinović (1831-1887) een Kroatisch politicus en schrijver en 

bovenal: post-mortem een strategisch bondgenoot van het nieuwe Kroatische 

nationalisme. Pavlinović was volgens Tuđman “één van de grootste zonen die moeder 

Kroatië ooit had grootgebracht”. In het politieke tumult van de 19e eeuw, waarin 

verschillende ideeën over een Zuid-Slavische of Illyrische unie de kop opstaken zou hij 

als één van de enigen stand hebben gehouden met de wetenschap dat “als het Kroatische 

volk wilt voortbestaan, het haar eigen identiteit moet bewaren. De Kroaten moeten 

Kroaten blijven.” Ook over de Serviërs in Kroatië had Pavlinović een mening die 

uitzonderlijk goed in Tuđmans kraam paste: “… Mihovil Pavlinović heeft niet ontkend dat 

de Kroaten tot de Slavische stam behoren, Mihovil Pavlinović heeft niet ontkend dat we 

gemeenschappelijkheden hebben met de Serviërs en dat er Serviërs wonen in Kroatië, maar 

hij heeft gezegd dat we aan hen in Kroatië enkel gastvrijheid en civiele rechten kunnen 

geven, maar dat dit Kroatische grond is en dat we hen dit land nooit zullen geven.”216 Ook 

                                                             
213 F. Tuđman – 28.02.1989 (Zagreb, Kroatisch Schrijversgenootschap) 
214 F. Tuđman – 26.08.1995 (Split, Vlak Slobode) “Znamo da treba odbaciti sve ono što nas je dijelilo, sve 
negativno, i prihvatiti iz svih sastavnica Hrvatske povijesti i Hrvatskog života sve ono što je pozitivno, što 
može pridonijeti nezavisnosti i slobodi domovine, sreći i blagostanju Hrvatskih ljudi. To nam, draga Hrvatska 
braćo i sestre, neka budu obveze” 
215 F. Tuđman – 30.05.1992 (Zagreb, Nationale Feestdag) “Ostvarivši svoj najviši ideal u nacionalno-
državnom smislu, pred nama je zadaća da ispišemo nove, svjetlije stranice hrvatske povijesti”  
216 F. Tuđman – 21.05.1994 (Podgora, Toespraak voor de onthuldiging van standbeeld voor Mihovil 
Pavlinović) 
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de visie van Pavlinović op Bosnië past bijzonder goed in Tuđmans politieke project. Al 

130 jaar geleden had deze Dalmatische politicus immers ingezien dat “Bosnië historisch 

gezien een deel van Kroatië is.”217 

Wie zich tegen Tuđmans herinterpretatie van het verleden verzette werd zonder pardon 

als verrader gebrandmerkt. Wanneer Josip Manolić, stichtend lid van de HDZ, premier 

van Kroatië tussen 1990 en 1991 en communistisch oudgediende, zich tegen de 

rehabilitatie van de NDH verzet, wordt hij publiekelijk terechtgewezen. Tuđman 

verklaart dat de NDH, naast de Kroatische partizanen ook een rechtmatige uiting waren 

van het Kroatische streven naar een eigen staat. En wie deze historische verzoening in 

vraag durft te stellen kan volgens Tuđman enkel het slechtste voor hebben met 

Kroatië.218 Kritische opmerkingen zoals die van Manolić kunnen enkel ten dienste van 

de vijand zijn, wie anders heeft er immers baat bij instabiliteit in Kroatië? Binnen de 

manicheïstische visie die in het Kroatië van Tuđman dominant was, was er geen 

mogelijkheid tot kritiek of nuance, je was ofwel voor ofwel tegen. Ook het onderwijs 

diende zich te conformeren aan Tuđmans visie op het verleden. Het onderricht voor de 

toekomstige Kroatische generaties moest worden gezuiverd van alle “corrupte 

marxistisch-communistische elementen”. Zodat het vertekende Joegoslavische beeld van 

de geschiedenis vervangen kon worden door Tuđmans eigen nationalistische 

herinterpretatie. De herinnering aan het communisme diende op alle mogelijke wijzen 

te worden uitgewist. Straten en pleinen kregen een nieuwe naam, standbeelden en 

monumenten werden vervangen en zelfs Kroatiës belangrijkste voetbalclub, Dinamo 

Zagreb, moest er aan geloven. “Dinamo” was een naam die te veel deed denken aan een 

club in een Oost-Europees communistisch land, voor een jonge Westerse democratie 

zoals Kroatië gaf Tuđman de voorkeur aan “Hrvatska” (Kroatië). Deze beslissing viel 

echter slecht bij de harde supporterskern en werd uiteindelijk teruggedraaid.219  

Hoewel Tuđman sterk de nadruk legt op de duizendjarige continuïteit in het Kroatische 

streven naar een eigen staat, en in zijn hoedanigheid van geschiedkundige uitvoerig 

wijst op het historische karakter van zijn eigen beweging, is Tuđmans evaluatie van het 

concept “historisch” niet altijd positief. Bij gelegenheid presenteert hij de existentiële 

strijd waar de jonge Kroatische staat zich in bevindt ook als een strijd van “de duistere 

krachten uit het verleden” tegen “de Kroatische toekomst”. Dan wordt zijn nationale 

droom voor Kroatië een progressief project dat het Kroatische volk moet wegleiden van 

de eeuwen van externe onderdrukking. Voor de president-historicus is het verleden ook 

                                                             
217 F. Tuđman – 21.05.1994 (Podgora,  Toespraak voor de onthuldiging van standbeeld voor Mihovil 
Pavlinović) 
218 F. Tuđman – 21.05.1994 (Podgora,  Toespraak voor de onthuldiging van standbeeld voor Mihovil 
Pavlinović) 
219 D. Hedl, “Living in the Past”, p. 108. 
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meer dan enkel wat geschiedkundigen er over schrijven. Geschiedenis als 

wetenschappelijk-kritische stroming is volgens Tuđman nuttig en nodig, maar dat kan 

niet het hele verhaal zijn. De nationale geschiedenis kan je immers niet uitleggen met 

cijfers en tabellen, die moet je voelen.220 Dat Tuđman zich erg bewust was van de impact 

van dit mythisch-historisch discours blijkt merkwaardig genoeg uit zijn toespraak voor 

de algemene vergadering van de VN in 1994. Daarin waarschuwt hij de aanwezigen voor 

het misbruik van historische mythen door politici en de messianistische trekjes van 

sommige leiders.221 Hij uit daarbij ook zijn vrees dat het oproepen van deze reële of 

mythische spoken uit het verleden de basis zou kunnen vormen voor verdere conflicten 

in het voormalige Joegoslavië.  

 

 

6.1.9. “HISTORISCH ONRECHT”  
 

Het thema van het “historisch onrecht” was voor zowel Tuđman als Milošević een geliefd 

onderwerp om hun eigen acties te legitimeren. Door de geschiedenis te construeren als 

een verhaal van continue onderdrukking en miskenning wordt bij de bevolking het idee 

gecreëerd dat het “nu onze beurt is om te nemen wat ons toekomt”. Wat opvalt is dat 

Tuđman en Servië de verschillende episodes uit hun gemeenschappelijke geschiedenis 

elk op hun beurt voorstellen als periodes van onrecht. Zo hebben volgens deze leiders 

zowel de Kroaten als de Serviërs recht op compensatie voor de misdaden die hen onder 

het communistische regime zijn aangedaan.  

Milošević klaagt de volgens hem fundamenteel onrechtvaardige positie van Servië 

binnen Joegoslavië aan. De onvrede focuste zich in de eerste plaats op de grondwet van 

1974 die de twee autonome provincies van Servië: Vojvodina en Kosovo, een zeer 

verregaande vorm van zelfbestuur schonk. In die mate dat Kosovo en Vojvodina, hoewel 

ze in naam een deel van de republiek Servië bleven, de facto bijna dezelfde status en 

bevoegdheden kregen als de andere Joegoslavische republieken. Daarnaast duidde 

Milošević ook op het feit dat geen enkel ander volk in Joegoslavië zo verspreid was. Nog 

                                                             
220  F. Tuđman – 28.09.1994 (New York, Algemene vergadering van de VN) “Stvorimo jednom takvu 
Hrvatsku o kojoj ćemo moći reći da smo Hrvati, da smo svoji na svome. I zato, za takvu ideju, za takav 
program, trabalo je, razumije se, kao što je gospodin Perković rekao i znanstvenog pogleda na povijest, ali je 
trebalo prije svega ono što se nikakvom znanošću ne može osjetiti i proračunati niti statistički iznijeti, a to je 
vjera u svoj narod, u svog čovjeka, u Hrvatstvo koje je ostalo ovdje tisućama godina.”  
221 F. Tuđman – 28.09.1994 (New York, Algemene vergadering van de VN) “Baš kriza na području bivše 
Jugoslavije pokazuje koliko politikantsko iskorištavanje povijesnih mitova o kolektivnoj krivnji ili povijesnoj 
nepravdi, o zavjeri cijelog svijeta protiv jednog naroda, te isticanje iskrivljene slike o mesijanskoj ulozi 
pojedinog naroda radi opravdanja osvajačke politike”  
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meer dan bij de andere volkeren vielen voor de Serviërs de etnische grenzen niet samen 

met die van de republieken. Deze onrechtvaardige positie zag Milošević dan ook als een 

vorm van onbeschofte ondankbaarheid, de omvang van de Servische offers tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in acht genomen. “Dat uitgerekend Servië, dat haar parlementaire 

democratie had opgegeven om het eerste Joegoslavië te vormen, en het tweede Joegoslavië 

had gesteund met zo vele levens dat het Servische volk aan de rand van de biologische 

uitroeiing stond, zich in zo’n onrechtvaardige en ongelijke positie bevond”222 was iets dat 

de Serviërs volgens hem niet dienden te aanvaarden. Het idee dat de Serviërs hun 

grootste nederlaag, namelijk de vermeend nadelige positie in Joegoslavië, hebben 

geïncasseerd door toedoen van politieke dynamieken heeft in Servië het idee doen 

ontstaan dat “De Serviërs hun oorlogen winnen, maar verliezen in vredestijd”. Dit 

populaire thema vinden we ook terug in het beruchte Servische memorandum van 1986: 

“The nation which after a long and bloody struggle once again attained its own state, 

which has on its own fought for and gained civil democracy and which in the last two wars 

lost 2.5 million inhabitants, has now faced a party commission which established that, after 

four decades in a new Yugoslavia, only this nation has no state of its own.” 223 De Servische 

geschiedenis is er één van oorlogen stelt Milošević. Oorlogen bovendien waarin Servië 

telkens tegen haar eigen wil in werd meegesleept en steeds een louter defensieve rol 

vervulde. Terwijl dit thema ontstaat als een legitimatie van het Servische optreden in 

Kosovo, Kroatië en Bosnië als “wettige zelfverdediging”, evolueert het nadat Milošević 

zich de rol van Balkan vredesduif had aangemeten, ook naar een pacifistisch discours: 

“De geschiedenis van Servië bestaat voornamelijk uit oorlogen, uit gevechten en korte 

periodes van vrede, die vanuit dat perspectief enkel maar voorboden van een nieuwe 

oorlog bleken. Al eeuwen sterven de kinderen van Servië. Het is tijd voor een nieuwe 

bladzijde in de geschiedenis.”224  

Ook Tuđman van zijn kant stelt de frustraties onder het socialistische Joegoslavië voor 

als een periode van anti-Kroatische onderdrukking. De oververtegenwoordiging van 

Serviërs in het leger, administratie en de politieke elite was een doorn in het oog van de 

Kroaten. Hoewel deze vermeende oververtegenwoordiging dient te worden 

genuanceerd, werd het door Tuđman en de zijnen voorgesteld als een zoveelste teken 

dat Joegoslavië steeds meer veranderde in een groot-Servië. En over de rol die de 

                                                             
222 S. Milošević – 12.06.1990 (Belgrado, Voorstelling van de nieuwe grondwet)”Ali vec danas, ne čekajuci 
na taj sud, niko u srbiji ne veruje da je slučajno tako postupljeno sa narodom koji je u stvaranje prve 
juznoslovenske države na Balkanu uložio svoju samostalnu državnost sa razvijenom palamentarnom 
demokratijom, i što je jos važnije, koji je u temelje te drzave, kao i kasnije u temelje socialistićke jugoslavije, u 
dva svetska rata, ugradio takve žrtve u stanovnistvu koje su se granicile sa biološkim istrebljenjem naroda. 
Zauzvrat je neprekidno od 1918 do današnjih dana bio pod nametnutom hipotekom ugnjetackos naroda. Tu 
istorijsku nepravdu Srbija je sama ispravljala” 
223 A. Pavković, “The Serb national idea, a revival”, p. 445. 
224 S. Milošević – 21.10.1994 (Belgrado, Vijftigjarige herdenking van de bevrijding van Servië) 
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Kroaten in dit Servische project zouden kunnen spelen diende niemand zich illusies te 

maken. Tuđman gebruikt ook uitvoerig historische voorbeelden om dit onrecht te 

illustreren. De gebeurtenissen in het Oostenrijkse stadje Bleiburg speelden hierbij een 

centrale rol. Bleiburg was volgens Tuđman een zwarte pagina in de Kroatische 

geschiedenis. Niet omdat het herinnert aan de Kroatische Ustašas die enthousiast 

collaboreerden met de Duitse en Italiaanse fascisten, maar wel “omdat het Kroatische 

volk daar ongewapend aan de partizanen werd overgeleverd.” De communistische 

partizanen, waartoe ook Tuđman zelf behoorde, en die volgens eerdere uitspraken van 

hem nog voor het merendeel uit Kroaten bestonden, werden in deze context plots 

voorgesteld als een instrument van eeuwenoude Servische agressie. De lessen die de 

Kroaten uit Bleiburg dienden te trekken waren volgens Tuđman erg duidelijk: enkel een 

sterk en daadkrachtig leger zou het voortbestaan van het Kroatische volk kunnen 

verzekeren. “Beste vrienden, het voortbestaan van de Kroaten is opnieuw bedreigd, zoals 

het al zoveel keren in de geschiedenis is geweest, zoals het was in de Tweede Wereldoorlog 

bij Bleiburg en op andere momenten, zo is het ook nu bedreigd door de Servische agressie.” 

Door de geschiedenis in al haar facetten –politiek, ideologisch, economisch, ..- voor te 

stellen als een respectievelijk anti-Servisch of anti-Kroatisch verhaal slaagden Milošević 

en Tuđman er in om de massa voor hun zaak te mobiliseren. Wanneer de oorzaak van 

alle problemen en moeilijkheden, zowel vroeger als nu, bij “de ander” kan worden 

gelegd lijkt “de oplossing” plots voor de hand te liggen. Deze doorgevoerde logica heeft 

zich in Joegoslavië vertaald in honderdduizenden doden.  

 

 

6.1.10. ROL VAN DE MEDIA 

 

De rol van de media in het Joegoslavische conflict mag niet onderschat worden. Lang 

voor dat de spanningen het kookpunt bereikten, werd via een onaflatende 

propagandastroom door de etnisch gecontroleerde media het vuur langzaam maar zeker 

opgestookt. Aan het echte conflict ging een propagandaoorlog vooraf. De media 

overspoelde het publiek met “historische” documentaires om de bevolking te 

herinneren aan de gruwelen uit het verleden. De historische waarschuwingen die 

Tuđman en Milošević in hun discours gaven werden via de media omgezet in klank en 

beeld. Zo kreeg de historische dreiging een erg reëel karakter, rechtstreeks in de 

huiskamer. Door de media volledig in dienst te stellen van de nieuwe nationalistische 

elites werd elke afwijkende of kritische stem bij voorbaat monddood gemaakt. In dit 
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opzicht hebben de media dan ook een belangrijke rol gespeeld in zowel de opkomst als 

de ondersteuning van het nationalisme in Joegoslavië. De nationalisering van de 

Joegoslavische media is een proces dat teruggaat tot voor de jaren negentig. Sinds de 

nieuwe grondwet van 1974 werd de transnationale samenwerking tussen de 

verschillende mediacentra stelselmatig afgebouwd. Nationale en nationalistische media 

schiepen het mentale kader dat nodig was opdat in de geest van de Joegoslaven het 

vertrouwen tussen de nationale groepen kon worden omgezet in angst en argwaan.225 

Van een pan-Joegoslavisch medialandschap evolueerde men langzaam maar zeker naar 

een etnisch-exclusieve situatie. Nieuwsagentschappen werden onder rechtstreekse 

staatscontrole geplaatst of kwamen onder grote druk van het regime te staan.226 De 

fragmentering van de samenleving in verschillende nationaal gedetermineerde delen 

was een bepalende stap in de creatie van exclusieve en later ook onderling vijandige 

politieke bewegingen.   

Dat men zich al voor de oorlog uitbreekt bewust is van het gevaar dat gepaard gaat met 

door het regime gecontroleerde media blijkt uit een repliek die Milošević krijgt tijdens 

een vraaggesprek met studenten aan de universiteit van Belgrado. Een jonge student is 

zo moedig om voor Milošević, zijn collega’s en de aanwezige pers te verklaren dat 

“Politika (toonaangevende krant uit Belgrado) en TV Beograd naar zijn insziens 

gevaarlijker zijn dan twintig atoombommen.”227 Bij de pers zelf komt het besef dat de 

relatie tussen politiek en media tijdens het conflict in Joegoslavië op zijn minst 

problematisch was, pas veel later. Niet eerder dan 2011, bijna 11 jaar na de val van 

Milošević, kwam Radio Televisie Servië (RTS) met excuses naar buiten. Critici doen deze 

verontschuldigingen dan ook af als “too little too late” en wijzen er op dat in belangrijke 

mate dezelfde journalisten en redacteurs nog steeds de dienst uitmaken, er nog steeds 

geen diepgaand gerechtelijk onderzoek is gebeurd naar de rol van de media en dat de 

Servische pers ook vandaag nog al te vaak als spreekbuis van het regime geldt.228 

 

 

 

 

                                                             
225 M. Milošević, “The Media Wars, 1987-1997”, in: J. Udovićki en J. Ridgeway, eds, Burn this House. The 
making and unmaking of Yugoslavia, Durham, Duke University Press, 2000, p. 110. 
226 D. B. MacDonald, Balkan Holocausts?, p. 101.  
227 S. Milošević – 20.03.1991 (Belgrado, Vraaggesprek aan de universiteit) 
228 A. Alic, A victory of sorts for journalism ethnics in the former Yugoslavia, in: 
<http://www.isaintel.com/2011/06/08/a-victory-of-sorts-for-journalism-ethics-in-the-former-
yugoslavia/>, geraadpleegd op 07.07.2012. 
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6.1.11. ANDERE DISCURSIEVE STRATEGIEËN 
 

Historische metaforen spelen een prominente rol in de toespraken van Tuđman en 

Milošević, maar het zijn natuurlijk niet de enige thema’s die worden aangehaald. De 

economische situatie in Joegoslavië, de constitutionele ordening, de internationale 

situatie en andere zaken die door analisten ook steeds worden aangehaald om het 

uiteenvallen van de republiek te verklaren komen tevens in de speeches uitvoerig aan 

bod. Zoals uit enkele voorbeelden zal blijken worden deze problemen steeds vanuit een 

ethno-nationalistisch en vaak historisch perspectief benaderd. De rijke republieken uit 

het noorden, Kroatië en Slovenië, stellen de aanzienlijke financiële transfers naar de 

armere gebieden in het zuiden voor als een historisch onrecht. Volgens Tuđman is deze 

nadelige positie, waarin Kroatië economisch buitenproportioneel bijdraagt en 

tegelijkertijd politiek ondervertegenwoordigd wordt, niets minder dan een andere 

dimensie van dezelfde, eeuwenoude onderdrukking. Een bewuste poging van anti-

Kroatische krachten om het volk in haar economische en ook nationale vrijheid te 

beknotten. Tegelijkertijd wordt langs Servische zijde de desastreuze economische 

situatie waar Joegoslavië zich na decennia van socialistisch beleid in bevond, 

voorgesteld als het gevolg van Kroatisch economisch nationalisme en egoïsme. De 

veroordeling van het Kroatische egoïsme ging echter hand in hand met kritiek op de 

eigen transfers vanuit Servië naar Kosovo. Hoewel Serviërs Kosovo als hun historische 

hartland beschouwden stonden ze steeds afwijzender tegenover de financiële steun aan 

Joegoslaviës armste provincie, zeker nadat de Serviërs er sinds 1974 minder en minder 

in de pap hadden te brokken.  

Joegoslavië heeft een geschiedenis van elkaar opvolgende constitutionele hervormingen 

waarbij het land steeds meer naar een confederaal model evolueerde. Na de dood van 

Tito in 1980 en het politieke vacuüm dat vervolgens met nationalistische politiek werd 

gevuld, werd duidelijk dat Joegoslavië zich eens te meer op een kruispunt bevond. 

Iedereen was het er over eens dat een nieuwe staatshervorming onvermijdelijk was. 

Maar over wat die hervorming juist diende in te houden konden de meningen niet 

verder uit elkaar liggen. Waar Kroatië en Slovenië aanstuurden op een nog verder 

doorgedreven confederaal model met een duidelijke optie op onafhankelijkheid, stond 

Servië met Milošević voor een sterk, centraal georganiseerd Joegoslavië. Een Joegoslavië 

bovendien waarin de Serviërs niet langer beschaamd zouden zijn om hun numerieke 

overwicht uit te spelen. Beide posities worden ook sterk vanuit een mythisch-historisch 

oogpunt gelegitimeerd. Door de politieke strijd voor te stellen als een existentiële strijd 

waarin elke toegeving het voortbestaan van het eigen volk zou bedreigen wordt elk 

compromis bij voorbaat onmogelijk gemaakt.  
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Nadat de bondegnoten van Milošević met hun “Meetings van de waarheid” de macht 

hadden gegrepen in Kosovo, Montenegro en Vojvodina controleerde Milošević vier van 

de acht republieken in Joegoslavië. Wanneer op het laatste partijcongres van de 

Joegoslavische communistische partij de Sloveense voorstellen tot constitutionele 

hervormingen door Milošević’ aanhangers systematisch worden weggestemd, verlaat de 

Sloveense delegatie, even later gevolgd door de Kroatische, het congres. Door deze 

gebeurtenissen kwam er een definitief einde aan de politieke samenwerking in 

Joegoslavië en lag de weg open voor een gewelddadige opdeling.  

Daarnaast verwijzen ook zowel Tuđman als Milošević naar de internationale situatie. 

Ondanks Glasnost en Perestroika, het vallen van de muur en de Duitse hereniging, 

koesterden sommigen toch de illusie dat dit historische momentum aan Joegoslavië 

voorbij zou gaan. Het land had altijd al een unieke positie bekleed in de internationale 

politiek. Door zich reeds vroeg van Stalin en de Soviet-Unie te distantiëren had Tito een 

sterke bondgenoot gevonden in het Westen, terwijl hij door de Joegoslavische 

voortrekkersrol in de liga van ongebonden staten ook goede relaties onderhield met 

zowel het linkse blok als de rest van de wereld. Dat deze unieke positie, waarin de 

Joegoslavische deficieten niet zelden werden aangezuiverd met goedkope Westerse 

leningen, enkel bestond bij gratie van de Koude Oorlog setting zou snel duidelijk 

worden. Na de implosie van de Soviet-Unie verdwenen ook de Westerse belangen in 

Joegoslavië, en vooral de daaraan gekoppelde steun.  

De democratische hervormingen in de voormalige communistische buurlanden waren 

natuurlijk ook de Joegoslavische politici niet ontgaan. De politieke reacties hierop 

kunnen worden herleid naar de fundamenteel tegengestelde standpunten van Kroatië 

en Servië, Tuđman en Milošević. “Zo heeft ook onze analyse, waarvan we vertrokken zijn 

bij de oprichting van de HDZ aangetoond, dat het historische proces van democratisering 

dat de Centraal en Oost-Europese socialistische landen heeft beïnvloed, niet mag stoppen 

aan de grenzen van Joegoslavië” 229 , verklaart de Kroatische president in 1990. 

Desalniettemin wijst hij er op dat de huidige crisis toch in de eerste plaats een 

Joegoslavische crisis is, verzoorzaakt door het Kroatisch en Sloveense streven voor 

autonomie dat onverenigbaar is met de Servische drang naar centralisering.230 Volgens 

Tuđman toont de implosie van de Soviet-Unie zowel het failliet van het socialisme als 

van de multinationale staten aan. Het spreekt voor zich dat dit statement meer zegt over 

zijn evaluatie van de Joegoslavische context dan over de geopolitieke situatie. De 

gebeurtenissen in het Oostblok gelden niet enkel als een voorbeeld, maar ook als een 

legitimatie voor de eigen koers.   

                                                             
229 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Toespraak voor het parlement)  
230 F. Tuđman – 24.02.1990 (Zagreb, Toespraak voor het parlement) 
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Milošević van zijn kant staat om vanzelfsprekende redenen wantrouwig tegenover wat 

zich elders in het Oostblok afspeelt. In zijn streven naar een sterker centraal 

georganiseerd Joegoslavië is er weinig ruimte voor democratische experimenten, laat 

staan nationalistisch separatisme. Bovendien merkt hij, terecht, op dat Joegoslavië 

steeds een unieke positie heeft ingenomen, ook binnen het communistische kamp. En 

om die reden is volgens Milošević Joegoslavië ook nu niet noodgedwongen om hetzelfde 

pad te bewandelen. Hij verwijst naar het gevaarlijke precedent dat de gebeurtenissen in 

het zogenaamde Oostblok voor Joegoslavië zouden kunnen tellen. “Onder de meest 

reactionairen zijn die krachten die ons met veel kabaal sugereren dat we het voorbeeld van 

de veranderingen in het Oostblok moeten volgen. Alsof wij een Roemeens of Stalinistisch 

regime hebben en alsof het niet algemeen bekend is zowel in Joegoslavië als in de wereld, 

dat wij in de strijd voor onze vrijheid en onafhankelijkheid als eerste en enigen in de wereld 

bij leven en welzijn “nee” hebben gezegd tegen Stalin…”231 Terwijl Tuđman de transitie in 

Oost-Europa interpreteert als een historische nederlaag voor het socialisme en 

multinationale staten wijst Milošević er op dat het opdelen van Joegoslavië een 

“conservatieve en ahistorische reflex” zou zijn, met name in een periode waarin “duizend 

jaar oude grenzen tussen staten verdwijnen in Europa.”232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
231 S. Milošević – 20.05.1990 (Pančevo, Stadsraad)  
232 S. Milošević – 31.05.1991 (Belgrado, Toespraak voor het parlement) “De intentie van sommigen om 
Joegoslavië op te delen in mini-staatjes is een uiting van een conservatieve en ahistorische visie, met name in 
Europa waar nu de grenzen tussen staten met 1000-jarige tradities verdwijnen.”  
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6.2. DE EXTERNE IMPACT VAN HISTORISCHE NARRATIEVEN 

 

6.2.1. INLEIDING 
 

Het mythisch-historisch discours van Tuđman en Milošević had niet enkel in eigen land 

succes. Onrechtstreeks sijpelden dezelfde argumenten via de buitenlandse verslaggeving 

ook door tot de publieke opinie in het Westen. Enkele uitzonderingen niet nagelaten 

nam een meerderheid van de journalisten kritiekloos dit historische verklaringsmodel 

over. Gesteund door het ancient hatreds paradigma van Kaplan werd het conflict 

voorgesteld als een haast noodzakelijke episode in een eeuwenoud verhaal van geweld. 

In dit laatste hoofdstuk wordt geprobeerd om enkele antwoorden te formuleren op de 

vraag waarom, en met welke gevolgen, deze visie ook in het Westen zo’n weerklank 

vond.   

 

 

6.2.2. WESTERSE BERICHTGEVING 
 

De Westerse visie op het conflict in de jaren ‘90 gaat gebukt onder de simplificaties, van 

een beschavingsoorlog tot eeuwenoude haat. Hoewel deze vereenvoudigingen mogelijk 

wel enig nut dienen om een ingewikkelde problematiek aanschouwelijk te maken voor 

een groot publiek, hebben zij er toch vooral toe geleid dat de complexe verhaallijnen van 

het conflict zijn samengevloeid tot een soort van “Balkan” meta-verhaal. 233 

Vereenvoudigingen en het verlies van nuances zijn geen onschuldige fenomenen. Er gaat 

niet enkel een waardevol deel van de informatie verloren, simplificaties in de 

berichtgeving leiden ook tot onverschilligheid bij het publiek. De gebrekkige, 

overgesimplificeerde berichtgeving over conflicten is één van de centrale verklaringen 

voor de zogenaamde “compassionfatigue” in het Westen.234 De verklaring voor de 

persistentie van dergelijke denkbeelden in de verslaggeving kan mogelijk gevonden 

worden in het fenomeen van zogenaamde “parachutejournalisten”. Onder invloed van 

de commercialisering van de media wordt kritische “regio-journalistiek” vervangen door 

“oorlogsjournalistiek”. Vanuit een economische logica geeft men de voorkeur aan multi-

inzetbare oorlogsverslaggevers boven de duurdere regionale correspondenten. Dit 

                                                             
233 V. Goldsworthy, “Invention and In(ter)vention: The rethoric of balkanization”, in: D. Bjelić en O. Savić, 
eds, Balkan as Metaphor. Between globalization and fragmentation, Cambridge, MIT Press, 2002, p. 28. 
234 S. D. Moeller, Compassion Fatigue. How the media sell disease, famine, war and death, New York, 
Routledge, 1999, pp. 106-110.  



107 
 

leidde ertoe dat zodra de eerste schoten gelost werden, Joegoslavië overspoeld werd 

door een golf van buitenlandse journalisten, vaak zonder noemenswaardige kennis van 

de regio. Geconfronteerd met een schijnbaar onverklaarbare gruwel werden Westerse 

clichés over de Balkan samengevoegd met de historische constructies van Tuđman en 

Milošević. De associatie van de Balkan met achterlijkheid en barbaarsheid diende als een 

verklaring voor genocide in Europa’s achtertuin. Maar zoals ook Malešević terecht 

opmerkt is deze causale constructie fundamenteel verkeerd. Niet enkel omdat het 

Westerse beeld van de Balkan eerder gebaseerd is op clichés dan feiten, maar ook omdat 

genocide een bij uitstek modern en Westers fenomeen is. “Thus the root cause of ethnic 

cleansing and genocide is not (and never was) the intrinsic barbarity of some ‘peoples’, 

their authoritarian traditions or politics, their economic or technological backwardness. It 

is the very process of modernity and the pinnacle of its creation – the idea of the modern 

nation-state that has set the foundation for all future genocides.”235. In zekere zin kan de 

Westerse voorliefde voor zulke simplistische verklaringen dan ook worden gezien als 

een mechanisme van zelfverdediging. Door het conflict in Joegoslavië vanuit een zeker 

superioriteitsgevoel voor te stellen als een specifiek Balkan verhaal, gedetermineerd 

door een gebrek aan beschaving en een verleden van stammentwisten, distantiëren we 

ons ook van dit fenomeen. Door middel van journalistieke armoede wordt er een veilige 

afstand gecreëerd tussen onze huiskamer en Srebrenica. Door de oorlog in Joegoslavië 

voor te stellen als een ver, achterlijk en onoverkomelijk conflict kan het Westen haar 

handen in onschuld wassen.  

Niettegenstaande dat Tito’s politiek ten opzichte van het verleden er inderdaad toe heeft 

bijgedragen dat de wonden uit de Tweede Wereldoorlog nooit helemaal geheeld zijn, 

werd het conflict in Joegoslavië in de populaire berichtgeving al te vaak onterecht 

voorgesteld als niets meer dan een  uitbarsting van onderdrukte spanningen. Alsof het 

onverwerkte verleden onvermijdelijk tot deze orgie van geweld had moeten leiden. De 

analyse van Tuđmans en Milošević’ toespraken laat ons toe deze these te ontkrachten. 

Hoewel hun retoriek bol staat van de historische verwijzingen en ze beiden uitgebreid 

appeleren aan de onverwerkte erfenis uit ’40-’45, is hun gebruik van het verleden louter 

instrumenteel. Naarmate de politieke situatie in Kroatië en Servië verandert evolueert 

ook hun benadering van de geschiedenis. Het gemak waarmee dit historisch geladen 

discours doorsijpelde in de journalistieke en zelfs academische analyse heeft ertoe 

geleid dat deze “ancient hatreds” visie desalniettemin een dominante plaats is gaan 

innemen in de westerse beeldvorming over het conflict in Joegoslavië. De dolende 

“Balkan ghosts” waren echter niet de drijvende kracht achter de ontwikkelingen tijdens 

                                                             
235 S. Malešević, Identity as Ideology, p. 206. 
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de jaren ’90, ze waren weinig meer dan de lugubre mascottes van Joegoslaviës nieuwe 

nationalistische elite.  

 

6.2.3. ROBERT KAPLAN, ANCIENT HATREDS EN GHOSTSBUSTERS 
 

Robert D. Kaplan is een Amerikaans journalist van Joodse origine. Na zijn studies in de 

VS werkt hij als buitenlands verslaggever voor verschillende Amerikaanse kranten. Hij 

reisde uitvoerig door Oost-Europa en het Midden-Oosten en heeft ook bij het Israëlische 

leger gediend. Na zijn terugkeer naar de VS oefende Kaplan een grote invloed uit op het 

buitenlands- en defensiebeleid van de Verenigde Staten. Zo wordt hij in 2009 door 

Robert Gates benoemd tot lid van de Defense Policy Board van het Pentagon.236 In 1993 

publiceert Kaplan het boek Balkan Ghosts. Het betreft een reisverslag van Kaplans 

omzwervingen door voormalig Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije en Griekenland, 

doorweven met bedenkingen over de rol die het verleden speelt op het Balkan 

schiereiland. Hij komt tot de conclusie dat de politiek in de Balkan nog steeds 

gedomineerd wordt door “ancient hatreds” en spoken uit het verleden. Zo schrijft hij 

onder andere over Bosnië-Herzegovina: “Bosnia is rural, isolated, and full of suspicions 

and hatreds to a degree that the sophisticated Croats of Zagreb could barely imagine.”237 

Kaplan’s boek mag dan zijn verdienste hebben als reisverhaal, het is geenszins een 

historisch onderbouwd standaardwerk over de Balkanregio. De publicatie van het boek 

in 1993 valt echter ongelukkig samen met het uitbreken van de oorlog in Bosnië, een 

regio die journalisten en sociale wetenschappers tot dan toe veelal links hadden laten 

liggen. Door het beperkte aanbod en de grote vraag naar informatie wordt het boek op 

dat moment een groot succes en heeft het het internationale beleid in aanzienlijke mate 

beïnvloed. Zo zegt Ramet: “Ironically, however, it was neither a work inspired by 

universalism nor one inspired by relativism which had the greatest impact on the general 

reading public, but rather a sand castle known as ‘the myth of ancient hatreds’, 

promulgated by Robert Kaplan in his best-selling book, Balkan Ghosts”. 238 

 

Ondanks het verkoopssucces wordt Balkan Ghosts verguisd in wetenschappelijke 

kringen. Het idee dat het conflict in het voormalige Joegoslavië het gevolg is van 

eeuwenoude vetes tussen primitieve volken kan op weinig bijval rekenen van de 

specialisten terzake. Er komt sterke kritiek op de a-historische veralgemeningen en 

                                                             
236 Biografie van Robert D. Kaplan, in: <http://robertdkaplan.com/robert_d_kaplan_bio.htm>, 
geraadpleegd op: 22.12.2011 
237 R. D. Kaplan, Balkan Ghosts. A journey through history, New York, St. Martin’s press, 1993  Kaplan p. 22 
238 S. P. Ramet, Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup and the wars in 
Bosnia and Kosovo, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 3. 
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vooroordelen die Kaplan willekeurig rondstrooit in zijn werk. Zo schrijft hij bijvoorbeeld 

over Bosnië en haar inwoners: “Bosnia did have one sophisticated urban center, however: 

Sarajevo, where Croats, Serbs, Muslims and Jews had traditionally lived together in 

reasonable harmony. But the villages all around were full of savage hatreds, leavened by 

poverty and alcoholism. The fact that the most horrifying violence – during both World 

War II and the 1990s – occurred in Bosnia was no accident.”239 Onder andere Henry 

Cooper is vernietigend over Kaplan’s analyse: “Undaunted by this, and unintimidated by 

his ignorance of local languages and history, he has cobbled together Balkan Ghosts, a 

dreadful mix of unfounded generalizations, misinformation, outdated sources, personal 

prejudices and bad writing. Even the oft-maligned Balkans deserve better.”240 Het bestaan 

van dergelijke “ancient hatreds” wordt ook door verschillende historici tegengesproken. 

Onder andere Branimir Anzulovic gaat hier in zijn boek Heavenly Serbia op in. Volgens 

hem is deze visie pertinent incorrect en kent de geschiedenis van voormalig Joegoslavië 

amper gewelddadige etnische conflicten. De spanningen tussen de Kroaten en de 

Serviërs waren in zijn ogen niet fundamenteel verschillend van bijvoorbeeld de 

historische wrevel tussen Frankrijk en Duitsland.241 Anthony Oberschall sluit zich bij 

deze visie aan. Volgens hem wordt het conflict in Bosnië eenzijdig voorgesteld als een 

“burenoorlog”, terwijl de agititie volgens zijn analyse in de eerste plaats extern was. De 

strijdende partijen bestonden immers voor een groot deel uit paramilitaire milities van 

buiten Bosnië. Het geweld werd als het ware geïmporteerd.242 Ook John Stuart Kaufman 

veroordeelt Kaplans gebruik van de term “ancient hatreds”. Volgens hem zijn de 

oorzaken van het conflict modern. Ze hangen immers samen met moderne opvattingen 

over nationaliteit, identiteit en territoriale soevereiniteit.243  De primordialistische 

ideeën van Kaplan over “ancient hatreds” en “Balkan mentality” worden door historici 

als onwetenschappelijk van tafel geschoven.  

 

Het idee van een specifieke Balkanmentaliteit en een voorgeschiedenis van etnische 

conflicten blijkt zeer invloedrijk tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Zowel in de 

populaire pers als bij de publieke opinie haalt deze primordialistische visie vaak de 

bovenhand. In die zin fungeerde Balkan Ghosts mogelijk ook als een legitimatie van 

vooroordelen die al langer bestonden. Het woord “balkaniseren” is al ouder dan de jaren 

‘90. Het staat voor een, vaak gewelddadig, uiteenvallen van een grotere entiteit in 

kleinere, veelal etnisch staten en komt voort uit de versplintering van het Ottomaanse 

imperium. Volgens Ramet heeft het idee dat het conflict in Joegoslavië een 

onoverkomelijk gevolg was van de plaatstelijke mentaliteit en gedetermineerd werd 

                                                             
239 R. D. Kaplan, Balkan Ghosts,  p. 22. 
240 H. R. Cooper, “Review of Robert Kaplan "Balkan Ghosts", in: Slavic Review, 52 (1993), pp. 592-593.  
241 B. Anzulovic, Heavenly Serbia: From myth to genocide, London, Hurst, 1999, p. 170. 
242 A. Oberschall, “The manipulation of ethnicity”, p. 983. 
243 S. J. Kaufman, Modern Hatreds: the symbolic politics of ethnic war, Ithaca, Cornell university press, 2001, 
pp. 3-5. 
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door eeuwenoude etnische strijd ook een belangrijke invloed gehad op het handelen van 

de internationale beleidsvoerders van die tijd. Zowel de Britse prime minister John 

Mayor als de Amerikaanse president Bill Clinton hebben zich volgens Ramet 

ingeschreven in Kaplans visie om hun beleid van non-interventie te legitimeren. Van Bill 

Clinton wordt ook wel gezegd dat hij na het lezen van Balkan Ghosts, en dan met name 

de zeer negatieve passages over Bosnië-Herzegovina en haar bevolking, besloot dat 

militaire betrokkenheid van de Verenigde Staten niet opportuun was. 244  De 

burgeroorlog in Joegoslavië was een etnisch conflict tussen primitieve volkeren waar de 

VS zich maar beter kon buiten houden. Pas in 1995 wanneer de internationale 

gemeenschap, onder druk van de publieke opinie, het gruwelijke verloop van de oorlog 

niet langer kan negeren wordt overgegaan tot militaire interventie. Anzulovic 

veroordeelt de “ancient hatreds” these als een politieke mythe die in het voordeel speelt 

van zij die etnische zuiveringen nastreven en die bovendien als een excuus kan dienen 

voor de internationale leiders om niet tussen te komen.245 

 

Ookal is Kaplans these uit alle mogelijke hoeken bekritiseerd en ontkracht, toch heeft ze 

tot op de dag van vandaag een belangrijke invloed op de Westerse perceptie over de 

Balkan in het algemeen en de post-Joegoslavische ruimte in het bijzonder. De kracht van 

de “ancient hatreds” these schuilt er in dat ze een eenvoudig antwoord biedt op een 

complex probleem. “It’s the past, stupid!” zou Bill Clinton zeggen. De complexe oorzaken 

en aanleidingen voor het conflict in Joegoslavië worden gereduceerd tot een claim over 

een onverwerkt verleden en onoverkoombare beschavingsverschillen. Daarnaast biedt 

Kaplans these ook een geruststellend antwoord. Door in dergelijke termen over het 

conflict in Joegoslavië te denken, vermijdt het Westen vervelende vragen over de ware 

toedracht van het conflict. De “Ancient hatreds” van Kaplan scheppen een veilige afstand 

tussen ons en een conflict dat in elk opzicht modern was.  

 

 

6.2.4. IMPACT VAN HISTORISCH DISCOURS OP WESTERSE REACTIE?  
 

Tuđman en Milošević waren zich er terdege van bewust dat hun woorden ook in het 

buitenland zouden gehoord worden. Bij de verschillende gelegenheden waarop ze de 

kans hadden om rechtstreeks de internationale gemeenschap toe te spreken werden 

opvallend genoeg dezelfde historisch geladen metaforen bovengehaald. Zo spreekt 

Tuđman tijdens een internationale schrijversconferentie in Hvar over het Groot-Servisch 

                                                             
244 S. P. Ramet, Thinking about Yugoslavia, p. 4.  
245 B. Anzulovic, Heavenly Serbia,  p. 138.  
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imperialisme dat gepaard gaat met “Holocaust en etnische zuiveringen.”246  Milošević is 

tijdens de vredesconferentie van Den Haag in 1991 al even expliciet: “Het totalitair-

chauvinistische regime in Kroatië heeft het Servische volk gedwongen zichzelf te 

organiseren en te verdedigen uit gevaar voor een herhaling van de genocide die de eerdere 

onafhankelijke Kroatische staat tegen de Serviërs heeft gevoerd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.”247 Via deze concurrerende holocaust- en genocide-claims probeerden 

beide heren om goodwill te creëren voor hun zaak in het Westen. De Holocaust is in het 

Westen zonder twijfel de sterkst mogelijke metafoor van menselijk lijden, door deze te 

projecteren op de Joegoslavische context hoopten Tuđman en Milošević de 

internationale gemeenschap in hun voordeel te laten beslissen. Ook de Bosnische 

Moslims, daarin gevolgd door een belangrijk deel van de westerse media, claimden voor 

zichzelf de rol als slachtoffer van een consequent beleid van vervolging en genocide. De 

vergelijking tussen de situatie in Joegoslavië en de Holocaust kent wellicht haar 

bekendste representatie in de ITV beelden van het Servische detentiekamp Trnopolje in 

Bosnië. Deze visuele referentie aan de realiteit van de concentratiekampen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ging in de westerse pers vergezeld van koppen als “Must it go on” 

(Time) “The Proof” (Daily Mail) of zelfs “Belsen 92” (Daily Mirror).  

 

FIGUUR 1:  TIME 17 AUGUSTUS 1992 

                                                             
246 F. Tuđman – 25.04.1993 (Hvar, Toespraak voor de internationale PEN-conferentie) 
247 S. Milošević – 08.09.1991 (Den Haag, Vredesconferentie)  
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Of het nu nationalistische leiders zijn die zo hun eigen positie willen versterken, of 

bezorgde journalisten die op deze manier een internationale interventie hopen te 

stimuleren, de vergelijking tussen Joegoslavië en de Holocaust blijft een politieke 

constructie. Een weinig effectieve constructie bovendien, want ondanks de talloze 

genocide-claims en de massale verontwaardiging die volgde op de publicatie van deze 

beelden in 1992 veranderde er niets aan het beleid van de internationale gemeenschap. 

Pas duizenden doden en een echte genocide later zou de VN overgaan tot militair 

ingrijpen. 

Als Tuđman en Milošević met hun discours naar de buitenwereld toe ergens in geslaagd 

zijn, is het misschien wel om verwarring te zaaien. Een inflatie van genocide-claims, 

spoken uit het verleden en oude rekeningen die vereffend dienden te worden 

bevestigden aan de internationale gemeenschap de clichés die al bestonden over de 

regio. De Balkan als kruitvat, een wespennest waar men zich liever ver buiten hield. In 

die zin zouden we kunnen veronderstellen dat Tuđman en Milošević er in geslaagd zijn 

om een internationale interventie uit te stellen, of toch op zijn minst om de 

internationale spelers een excuus te geven om zo lang mogelijk aan de zijlijn te blijven 

staan.  
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VII. CONCLUSIE 
 

“The Balkans produce more history than they can consume”, zou Winston Churchill ooit 

verklaard hebben.248 Deze visie waarin de Balkan wordt voorgesteld als een regio die 

gebukt gaat onder het ondraaglijke gewicht van haar eigen verleden is ook vandaag nog 

dominant. Het conflict van de jaren ’90 wordt ook nu nog al te vaak voorgesteld als een 

onoverkomelijke strijd, gedetermineerd door eeuwenoude haat. Aan de hand van een 

kwalitatieve discoursanalyse van de toespraken die de Servische leider Slobodan 

Milošević en zijn Kroatische tegenhanger Franjo Tuđman gaven tijdens het conflict in 

Joegoslavië hebben we deze “ancient hatreds” these gedeconstrueerd en ontmaskerd.  

Via een systematische analyse van de wijze waarop beide heren de geschiedenis in hun 

discours misbruikten hebben we geprobeerd om een licht te werpen op de politieke 

doelen en mechanismen die hier achter schuilgingen. De instrumentalisering van het 

verleden diende in de eerste plaats om binnen de eigen natie een historisch gevoel van 

eenheid te creëren. Deze eenheid werd positief gedetermineerd als een eeuwenoud 

verhaal  van nationale ontvoogding, Uit deze selectieve interpretatie van het verleden 

werd een teleologisch verhaal van nationale strijd gedestilleerd dat, met name in het 

geval van Kroatië, als legitimatie diende voor een onafhankelijke staat. Anderzijds werd 

diezelfde historische eenheid ook negatief gedetermineerd. Volgens wat Freud “het 

narcisme van de kleinste verschillen” noemt werd alles in het werk gesteld om de eigen 

geschiedenis te onderscheiden van die van de naaste buren. Deze strategie ging hand in 

hand met een poging om de nieuwe tegenstanders voor te stellen als oude vijanden. 

Zowel Tuđman als Milošević deden hun uiterste best om het conflict dat ze zelf 

creëerden te presenteren als een onvermijdbare episode van een eeuwenoud verhaal. 

Gesteund door een onaflatende propagandacampagne in de media werden de spoken uit 

het verleden gereanimeerd. Terwijl Milošević het nieuwe regime in Kroatië vergeleek 

met de Kroatische collaborateurs en hun genocidaire vervolging van de Servische 

bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog, stelde Tuđman Milošević en de zijnen voor 

als de wegbereiders van een Groot-Servisch imperium. 

Het verleden an sich leidde niet tot een burgeroorlog in Joegoslavië. Maar de 

manipulatie en uitvergroting van de collectieve herinneringen aan onder andere de 

Tweede Wereldoorlog, tijdens een periode van grote sociale, economische en politieke 

onzekerheid, liet de nationalistische leiders toe om hun bij uitstek moderne conflict in 

een mythisch kader te gieten. De alomtegenwoordigheid van deze historische symboliek 

in het politieke discours, maar ook in vele andere facetten van het dagelijkse leven, heeft 

                                                             
248 Andere bronnen wijzen deze uitspraak aan Mark Twain toe. 
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in belangrijke mate bijgedragen tot de creatie van een zeker “frame of mind” bij de 

bevolking waarbinnen de latere gruwel niet enkel aanvaardbaar, maar ook noodzakelijk 

werd.  

Deze instrumentalisering van de geschiedenis speelde niet enkel binnen Joegoslavië een 

rol van belang, ook in de westerse perceptie en reactie vinden we er de gevolgen van 

terug. Hoewel de these van Robert Kaplan waarin hij de Balkan voorstelt als een 

achterlijke regio, geteisterd door spoken uit het verleden, vanuit academische hoek is 

bekritiseerd en ontkracht, blijft deze visie persistent aanwezig in de berichtgeving. De 

internationale gemeenschap vond een excuus in het discours van Tuđman en Milošević 

om zo lang mogelijk aan de zijlijn te blijven staan. Door het conflict in Joegoslavië voor te 

stellen als een beschavings- of zelfs een stammenoorlog werd niet enkel de non-

interventie gelegitimeerd, maar ook een veilige afstand geschept tussen onze eigen 

huiskamers en de genocide in Europa’s achtertuin. Een conflict dat zich afspeelde op het 

Europese continent en dat in elk opzicht modern was, plaatste men zo op een 

geruststellende, historische afstand.  

Slovenië werd in 2004 als eerste land van voormalig Joegoslavië lid van de Europese 

Unie. Kroatië zal dit voorbeeld volgen in 2013, terwijl Servië in maart 2012 officiëel 

erkend werd als kandidaat lidstaat. Ondanks het duidelijke, gezamenlijke Europese 

perspectief voor de regio blijven de politieke, maar ook sociale breuklijnen tussen de 

voormalige tegenstanders in de regio vaak nog erg diep. Zeventien jaar na het 

ondertekenen van het vredesakkoord in Dayton blijven dezelfde mythisch-historische 

constructies, zij het vaak in een afgezwakte vorm, nog steeds aanwezig. Ook in de 

academische wereld blijkt het vaak nog moeilijk om dit nationalistisch denkkader te 

overstijgen. De burgeroorlog wordt daarom in de opvolgerstaten vaak eenzijdig, of juist 

helemaal niet bestudeerd. Juist vanuit het perspectief van de outsider hoopt deze 

masterproef dan ook een frisse kijk te kunnen bieden op de discursieve strategieën van 

Tuđman en Milošević.  

De focus op het verleden, hoewel niet altijd even uitgesproken als in voormalig 

Joegoslavië, is een centrale karakteristiek van zowat elke nationalistische beweging. De 

Joegoslavische case heeft ons geleerd dat dit historisch-mythisch discours binnen de 

juiste setting een belangrijke rol kan spelen in de mobilisering en conditionering van de 

massa. De identificatie en analyse van het misbruik van de geschiedenis in dit conflict 

moet ons de instrumenten geven om gelijkaardige fenomenen ook in de toekomst te 

ontmaskeren.  Tijdens het onderzoek voor deze masterproef vielen de analogieën tussen 

de politieke retoriek in Joegoslavië en de ons bekendere narratieven in België en 

Vlaanderen op. De gelijkenissen in de manier waarop het het verleden in beide 
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contexten politiek misbruikt wordt waren soms zelfs ongemakkelijk. Een nauwgezette, 

comparatieve analyse van deze verschijnselen in zowel België als Joegoslavië zou dan 

ook een veelbelovende spoor voor verder onderzoek kunnen zijn.  
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