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Petra Catz is bijna twintig jaar werkzaam op het terrein van mensenrechten en 
vluchtelingen. Tussen 2000 en 2001 was zij hoofd van de afdeling mensenrechten bij de 
OVSE in Sarajevo.  
 
Bosnië-Herzegovina is een land van vele werkelijkheden. Er circuleren talrijke interpretaties 
van het verleden en in het verlengde daarvan evenzoveel visies op het heden. Geschiedenissen 
uit het verre en nabije verleden, de overwinningen en de nederlagen, worden ingezet zoals het 
betrokkenen het beste uitkomt met het oog op de ideologie die ze aanhangen of de toekomst 
die ze nastreven. Het is het land van de complottheorieën, het herschrijven van de 
geschiedenis en het vastbijten in het eigen gelijk. 

Maar er is ook een andere, veel sympathiekere kant aan de Bosnische realiteit. Veel 
mensen zijn er namelijk ontroerend aardig en sociaal, op de meeste plaatsen hangt een 
ontspannen en vriendelijke sfeer. Overal spreken mensen je aan, helpen je, lopen met je mee 
en als je voor de tweede keer in het zelfde cafeetje komt word je als vaste klant begroet. 
Bosniërs hebben gevoel voor humor, ze kennen zelfspot en een mild soort cynisme, ze zijn 
trouw in hun vriendschappen.  

Vijf jaar geleden woonden mijn partner en ik een jaar in Sarajevo omdat een van ons 
een baan had bij de OVSE. We reisden rond en zagen dat Bosnië niet alleen vol is van 
onontplofte mijnen, maar ook van overblijfselen van zeer uiteenlopende culturen en van 
prachtige landschappen. We zouden er nog vaak terugkeren. Ons overkwam wat we al bij zo 
veel buitenlanders hadden gezien: we gingen houden van het land. Vanwege de ontspannen 
mentaliteit en het gevoel van vrijheid omdat eigenlijk alles er kan. En óndanks de politieke 
uitzichtloosheid, de alomtegenwoordige rotzooi en de voortdurende ergernis dat er geen 
structuur of gezag is dat ervoor zorgt dat niet alles gewoon maar mag – want dat is de andere 
kant van de medaille.  

Dit jaar verbleven we opnieuw een aantal maanden in Sarajevo – nu om te 
onderzoeken of we een cultuur-historische gids over het land zouden kunnen schrijven. Al 
rondreizend bestudeerden we het land, stukje bij beetje. Hieronder beschrijf ik enkele van die 
brokstukken, overigens zonder te willen pretenderen dat dit dan dé werkelijkheid van Bosnië-
Herzegovina is. 

Een analyse maken is niet eenvoudig. De Bosniërs houden er, zoals gezegd, geen 
eenduidige visie op na. Daarnaast is er het gezichtspunt van de internationale gemeenschap en 
dat is net zo min objectief als alle andere. De organisaties investeren veel geld en energie in 
het land. In de toonaangevende evaluatieve rapporten die ze produceren, beoordelen ze in 
feite de effecten van eigen werk. Ze hebben er dan ook belang bij ontwikkelingen positief te 
presenteren. Gelukkig zijn er ook allerlei NGO’s die de ontwikkelingen op de voet volgen en 
die de handen vrij hebben, zoals de actieve waakhond ICG (International Crisis Group), het 
IWPR (Institute for War and Peace Reporting) en het in Londen gevestigde Bosnian Institute. 
 
Sarajevo 
Het Nationaal Museum (Zemalsjki Muzej) van Bosnië-Herzegovina is gevestigd in een groot 
classicistisch gebouw in de hoofdstad Sarajevo. Het ligt pal tegenover van het beroemde 
Holiday Inn, ooit de verzamelplaats voor internationale pers, in de buurt van waar tijdens de 
oorlog de frontlinie liep. Met een gift van de Zweedse regering kon in 2004 de voorgevel van 



het in deplorabele toestand verkerende museum worden opgeknapt. Wij hebben regelmatig 
contact met de conservator van de archeologische afdeling, want zij helpt ons aan informatie 
en nuttige contacten voor ons reisgidsproject. 

Begin oktober, als de herfstzon de bomen geel kleurt, verwelkomt ze ons in een dik 
donsjack. ‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen je te wapenen tegen de kou,’ zegt ze, ‘We gaan 
weer af op een winter zonder verwarming.’ Op koude dagen verzamelen alle medewerkers 
zich in één kamer met een elektrisch kacheltje, om zo de stoppen en het budget te ontzien. De 
museumcollectie, met onder meer twee miljoen archeologische voorwerpen, moet de kou en 
het vocht zien te doorstaan. UNDP schonk een speciale geklimatiseerde ruimte voor de 
‘Sarajevo Hagada’, een uniek exemplaar van het Joodse boek van Seider-avond, maar de rest 
van de 400.000 historische boeken is langzaam aan het beschimmelen. Het instituut mag dan 
sinds jaar en dag ‘nationaal museum’ heten, er bestaat geen minister van cultuur op 
staatsniveau en geen van de twee entiteiten waaruit Bosnië sinds 1995 bestaat - de Republika 
Srpska en de Moslim-Kroatische Federatie - voelt zich er verantwoordelijk voor. Feitelijk 
behoort het museum niemand toe en zo werd schraalhans keukenmeester. Pas als er sprake is 
van goed beheer willen de Zweden weer in de buidel tasten. 

Sarajevo. Welk beeld roept de naam van een stad op? Geschiedenis en oorlog. 
Oostblok. De ANWB-gids van 1972 geeft de volgende omschrijving: ‘Dat Sarajevo een 
bijzonder schilderachtige stad zou zijn, is een illusie. U kunt die illusie wel in stand houden 
door een van de omringende heuvels te beklimmen. Vanuit de hoogte lijkt Sarajevo een heel 
mooie stad, aanzienlijk mooier dan het in feite is. Bovendien is de oude bovenstad, waar u ter 
wille van zo’n panorama bent beland, nog het aardigste stadsdeel. Stad is hier eigenlijk geen 
goed woord meer. Er heerst nog een echte oosterse dorpssfeer.’ 

Aanzienlijk mooier dan het in feite is? De oude kern van Sarajevo is een sprookje. De 
stad ligt in een kom: aan de ene kant aangeplakt tegen steile bergwanden, aan de andere kant 
uitwaaierend tot een brede vlakte. In de ronding van de kloof begon de bebouwing. Het is er 
vol kleine straatjes, trappen, stegen. Sierlijke balkons van oude huizen, vaak met 
houtsnijwerk, buigen zich over de straatjes. Overal zijn buurtmoskeetjes, waar ’s avonds een 
paar gloeilampjes de ommuurde plaats verlichten. Dit deel van de stad is een 
aaneenschakeling van buurtjes, veelal gescheiden door valleitjes met fruitbomen en grote 
tuinen. Overal gaat het steil op en steil af, dus is er ook overal mooi uitzicht: ranke minaretjes 
van witte steen en kortere, brede, van bruin of groen hout steken tussen de rode pannendaken 
uit. In de lente zijn er de bloesems van bloeiende bomen. Beneden bij de rivier zie je de torens 
van de grote orthodoxe kerk, de katholieke kathedraal, de grote moskeeën, de franciscaner 
kerk en de nog altijd ruïneuze resten van de beroemde Nationale Bibliotheek, die in de oorlog 
werd verwoest. 

Achter de oude stad beginnen de kilometers van de nieuwe wijken. Eerst de steile 
helling met de inmiddels alweer verlopen witte flats die in 1984 werden gebouwd voor de 
olympische winterspelen, daarachter de vrij smalle strook hoogbouw langs de vierbaans 
doorgaande weg naar het vliegveld. 

Wat is er veranderd in Sarajevo in de afgelopen jaren – en wat niet? Er staan 
beduidend minder huizen en flats op instorten, minder muren en daken zijn kapot. Sommige 
huizen zijn zelfs stralend wit gestuukt, nieuw gebouwd of teruggebracht in de oorspronkelijke 
staat. In de Ferhadija, de grote winkelstraat die dwars door het oude centrum van de stad 
loopt, wordt dag in dag uit geflaneerd. Overal zijn terrassen. De prijzen zijn in de loop der 
jaren nauwelijks gestegen. Een halve of een hele KM - de ‘convertibele mark’, vroeger 
gekoppeld aan de Duitse Mark en nu precies een halve euro waard - is op de markt de 
gangbare eenheidsprijs voor allerlei etenswaren. Een kopje Turkse koffie of espresso, de 
lekkerste van de wereld buiten Italië, kost één markt. Nieuw zijn de filialen van chique 
buitenlandse merken: Benetton, Inwear, Armani. Zijn dit de winkels voor de bewoners van 



die mooie witte huizen? Waar komt die nieuwe rijkdom vandaan? Van teruggekeerden? Fout 
geld? Daarnaast is er de armoede, onveranderd aanwezig. De pensioenen zijn grotendeels 
verdampt, veel ouderen overleven door te bedelen. De werkeloosheid is enorm.  
 
Oud en nieuw 
Bosnië is doordrenkt van de lastige combinatie godsdienst en politiek. De achtergrond van de 
oorlog heet ‘etnisch’ te zijn, maar dat is een moeizaam begrip. Enigszins simplistisch 
weergegeven draait het in de eerste plaats om nationalisme met behulp waarvan groepen zich 
een historische identiteit willen verschaffen. De groep eigent zich historische gebeurtenissen 
toe. Ze haalt vervolgens de godsdienst erbij om die in nationalistische termen te formuleren. 
Zo versterken ze elkaar, nationalisme en godsdienst. De derde factor is grond. Men claimt 
grondgebied die in dit kader dan al gauw tot heilige grond verwordt. En zo vloeien politiek en 
godsdienst samen. Voeg daar ten slotte de wapens bij en je hebt de ideale ingrediënten voor 
oorlog. Er is nauwelijks iets etnisch aan. Evident is dat het hele conflict plaatsvond in een veel 
bredere en zeer complexe politieke en economische context. Maar het fanatisme, de 
heftigheid en het gevaar lagen - en liggen nog steeds - in de nationalistisch-religieuze 
achtergrond. 

Voor de oorlog waren de (servisch-orthodoxe) Serviërs in de meerderheid in het 
noorden en oosten van het land, de (katholieke) Kroaten woonden in het bijzonder in het 
Zuid-Westen, tegen Kroatië aan, en ook, samen met de Bosniakken, in het midden van het 
land. Die laatsten worden ook wel Moslims genoemd – met een hoofdletter om aan te geven 
dat het hier niet per se om religieuze overtuiging, maar om afkomst en sociale structuren gaat. 
‘Etnisch puur’ was geen enkel gebied, zeker de steden niet, en veel families hebben een 
gemengde stamboom. Tijdens de oorlog werden her en der de minderheden op vaak grove 
wijze verjaagd en bleven, vooral in het Servische gedeelte, mono-etnische gebieden over. 

Een van de doelen uit het vredesverdrag van Dayton is om van Bosnië weer een multi-
etnische samenleving te maken. De terugkeer gaat niet vanzelf. Tussen 1998 en 2004 heeft de 
internationale gemeenschap met zich met veel energie en uiteindelijk met redelijk succes 
ingezet om de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden naar hun oorspronkelijke 
woonplaats tot stand te brengen. 

Dayton voorziet, wat de staatsstructuur betreft, in een driehoofdig presidium – een 
Moslim, een Serviër en een Kroaat - met een roulerend voorzitterschap, plus een beperkte 
ministerraad. Slechts enkele zaken worden op staatsniveau geregeld. In feite bestaat het land 
uit twee afzonderlijke, min of meer autonome entiteiten: de Republika Srpska (RS), met 49% 
van het grondgebied in het noorden en oosten van het land, en de Moslim-Kroatische 
Federatie, die de overige 51% beslaat. De Federatie is opgedeeld in tien kantons met 
vergaande bevoegdheden. Ze hebben, om maar eens wat te noemen, allemaal een eigen 
minister van onderwijs. 

Zo is het land verworden tot een bureaucratische kolos van jewelste. De internationale 
gemeenschap ziet toe op de uitvoering van het vredesverdrag en de ontwikkeling van het land. 
Het mandaat van internationale organisaties als de OHR (Office of the High Representative of 
the UN), de OVSE en de UNHCR is verankerd in het Dayton akkoord. De Hoge 
Vertegenwoordiger - sinds mei 2002 is dat de Brit Paddy Ashdown - heeft de bevoegdheid in 
te grijpen door het opleggen van wetten en het ‘verwijderen’ (lees: ontslaan) van bestuurders 
en ambtenaren. De entiteiten vertonen bitter weinig enthousiasme voor de nieuwe staat en 
nationalistische partijen spinnen garen bij de niet erg rooskleurige economische situatie.  

Aan de hand van stapels oude Joegoslavische reisgidsen rijden we door het land en 
zoeken naar wat er nog over is van al het moois uit het verleden. Op sommige plaatsen zijn de 
gevolgen van de oorlog nog erg zichtbaar. Wie vanuit het noorden Bosnië binnenrijdt wordt 
verwelkomd door een kilometerslange strook uitgebrande huizen langs de weg. Een betonnen 



vloer op betonnen staanders, eromheen de resten van muren van rode poreuze bakstenen, een 
trap aan de buitenkant die al jaren nergens meer heenleidt, een schoorsteen die eenzaam 
boven het skelet uittorent. Soms staat op de muur ‘Te Koop’ geverfd, met een buitenlands 
telefoonnummer erbij. 

Dit soort oorlogsmonumenten zie je nog veel, maar er verandert ook het een en ander. 
Huizen worden herbouwd, vaak in oude stijl. En er verrijzen moderne kolossen van lelijkheid: 
meubelpaleizen, winkelcentra en motels, in knallende kleuren geschilderd, vol tierelantijnen. 
De ruïnes van de verwoeste huizen verdwijnen langzaam uit beeld, overgroeid door bomen en 
klimop. Hier en daar rest alleen nog een groene warrige berg. De oorlog raakt verscholen. 
Soms lijkt het alsof heden en toekomst aanweziger zijn dan het verleden. 

Religieuze bouwwerken zijn het nieuwe wapen in een nieuwe strijd: een 
godsdienststrijd met nationalistisch oogmerk. Er wordt overal gebouwd, in de hoogte en in de 
breedte. In de oorlog zijn meer dan duizend moskeeën vernield, vele worden nu weer 
opgebouwd. Vaak zijn de nieuwe promintener, groter en hoger dan de oude waren. De 
katholieken plaatsen grote kruizen op bergen en bouwen hun kerktorens de hoogte in. En ook 
in de Republika Srpska, waar op een enkele uitzondering na de orthodoxe kerken en kloosters 
de oorlog ongeschonden doorkwamen, wordt er overal gebouwd: bij ieder klooster wordt 
getimmerd en gemetseld, er verschijnen nieuwe woongedeeltes, logeergelegenheden, 
bijgebouwen. Niet zelden wordt er een grotere nieuwe kerk opgetrokken naast de oude kleine. 
Het is de tijd van het grote markeren van religieuze aanwezigheid. Wij hebben gewonnen, 
lijkt de boodschap. Of misschien: wij gaan nog wel winnen. 

 
Hoofddoeken en zonnebrillen 
De islam in Bosnië-Herzegovina heeft van oudsher een tolerante, open, moderne vorm. Nog 
altijd zie je in Sarajevo heel wat minder meisjes en vrouwen met hoofddoekjes op straat dan 
in sommige buurten van Amsterdam. De meisjes die er wel een dragen, kijken net zo 
zelfbewust en verleidelijk uit hun ogen als de vriendinnen in strakke spijkerbroeken met wie 
ze hand in hand over straat flaneren. Ze kleden zich met gevoel voor stijl: mooie stoffen, 
heldere kleuren, bijpassende gekleurde modieuze schoenen en tas. 

Intussen waaien er sinds de oorlog wel degelijk nieuwe politieke winden. Buitenlandse 
fundamentalistisch-islamitische groeperingen bieden moslimfamilies geld als hun dochters 
niet slechts op vrijdag maar iedere dag van de week een hoofddoek willen dragen. De nieuwe 
moskeeën die worden gebouwd met buitenlands geld – uit Maleisië en Saoedi-Arabië 
bijvoorbeeld - brengen nieuwe vormen van islam. De authentieke kleine moskeetjes van 
Bosnië hebben een rechthoekige plattegrond, soms aan de voorkant een overdekte galerij, 
bovenop een vierzijdig schuin dak en soms een koepel. Sarajevo heeft er, zo wil het verhaal, 
negenennegentig. Ze zijn net groot genoeg voor de gelovigen uit de buurt en hebben van 
oudsher een sterke sociale functie. De nieuwe moskeeën die met buitenlands geld en 
buitenlandse bedoelingen worden gebouwd, zijn totaal anders. Het zijn waanzinnig grote 
koepelmoskeeën die plaats bieden aan honderden, soms wel duizend gelovigen. In Sarajevo 
verrezen er de afgelopen paar jaar een stuk of vier.  

De talrijke servisch-orthodoxe kloosters in de Republika Srpska zijn vaak ons reisdoel, 
want ze behoren in cultuur-historisch opzicht tot de meest interessante gebouwen in het land. 
Maar de link met nationalistische politiek is onmiskenbaar. Er zijn voortdurend geruchten dat 
Radovan Karadzić zich nogal eens ophoudt in kloosters in de buurt van de grens met 
Montenegro. En in de kerk van Papraca ten zuiden van Zvornik zien we tussen alle prullen en 
spullen die te koop worden aangeboden - gebedenboekjes, boekenleggers met iconen, 
heiligenverhalen en wat dies meer zij - een serie sleutelhangers met de portretten van 
Karadzić en Mladić.  



We gaan op weg naar Liplje, vijftig kilometer ten zuiden van Banja Luka, waar een 
van de mooiste kloosters te vinden zou zijn. Het complex ligt een paar honderd meter buiten 
het mini-dorpje, tussen niks en nergens. Als we aankomen staan er desondanks drie dozijn 
auto’s geparkeerd: grote zwarte Audi’s en Mercedessen, terreinwagens en een stuk of wat 
politieauto’s. Parkeren mag wel, maar we moeten even wachten, zegt de politie. Vijf minuten. 
Een half uur. Het kan nog wel even duren, klinkt het. We mogen het terrein niet op. Buiten de 
kloosterpoort lopen mannen in pakken rond, met mobiele telefoons en zonnebrillen onder de 
bewolkte lucht. Foute mannen. Wat is er aan de hand? Niemand kijkt naar ons, wij zijn lucht. 
Dat is een ongekende ervaring in dit land waar altijd overal iedereen een praatje met je 
aanknoopt. Uit het kerkje komt onophoudelijk orthodox mannengezang. We wachten. Een 
uur. Hoe lang duurt een dienst? Twee uur, nu zal het toch wel bijna afgelopen zijn? Drie uur. 
Wat is dit? We merken dat dezelfde muziek al een paar keer is langsgekomen. Een bandje? Is 
hier iets gaande wat niet deugt? In de verte zien we officiële mannen in donkere pakken en 
priesters in zwarte jurken over het terrein lopen. Groot tumult bij de mannen rond de auto’s. 
Maar er komt niemand naar buiten, het gezelschap gaat een ander gebouwtje in en de mannen 
op de parkeerplaats komen weer tot rust. 

Het wordt donker, we geven het op. We rijden terug naar Teslić en zoeken een hotel. 
’s Avonds kijken we naar het televisienieuws. Er wordt verslag gedaan van het moeizame 
politieke geharrewar rond de politiehervorming in Bosnië. De RS weigert vooralsnog akkoord 
te gaan met het samenvoegen van de eigen politie met die van de Federatie, een keiharde 
voorwaarde van de EU op de lange weg naar toetredingsonderhandelingen. Het nieuws meldt 
de nieuwste ontwikkelingen: vandaag hebben in het klooster van Liplje de politieke leiders 
van de RS samen met de leiders van de servisch-orthodoxe kerk besprekingen gevoerd over 
de politiehervormingen. Dat was het dus. Maar overleg samen met de kérkleiders? Over 
politiehervorming? En wat moest dat bandje met alsmaar doorkabbelende religieuze 
gezangen? Is dat het moderne Bosnië op weg naar Europa? 
 
Witte muren 
We gaan naar Stolac, een klein stadje ten oosten van Mostar in het zeer Kroatische deel van 
de Federatie. Voor de oorlog had de stad een gemengde bevolking van Moslims, Kroaten en 
Serviërs - tweederde was Moslim. In de oorlog werd Stolac veroverd door de Bosnische 
Kroaten. Veel cultuurgoed werd met de grond gelijk gemaakt, zoals vier moskeeën 
(waaronder een uit 1520, een van de oudste in Bosnië) en een medressa. De stad was ook 
beroemd om haar vele watermolentjes. De resten ervan staan aan het snelstromende riviertje, 
het water stroomt er onderdoor. Daar werd eeuwenlang, tot 1991, graan gemalen en er werden 
tapijten gewassen. 

Na de oorlog hielden de Kroaten het voor het zeggen in Stolac. Een paar jaar terug 
waren we er ook al eens, toen heerste er een ongemakkelijke sfeer. Het centrale plein waar 
voorheen de grote moskee stond was leeg, onbestraat en - afhankelijk van het weer - stoffig of 
modderig. De huizen eromheen stonden er gehavend bij. Nu, in 2005, blijkt er het een en 
ander veranderd. Er zijn nogal wat Moslims teruggekeerd, twee moskeeën zijn herbouwd. We 
overnachten in het plaatselijke hotelletje, waar de ober het ons erg naar de zin probeert te 
maken. We wandelen langs de vervallen molentjes, de ruïnes, de opgeknapte huizen en we 
beginnen te voelen hoe het hier vroeger moet zijn geweest. Midden op het nog altijd 
onbestrate plein staat de nieuwe centrale moskee er blinkend wit bij, aan de buitenkant 
versierd met natuurmotieven en met een fontein ervoor. Als de muezzin klinkt met de oproep 
voor gebed gaan er twintig, dertig mensen naar binnen - alles in grote rust. Er staat niet meer 
dan een laag muurtje om de moskee, geen hek. Nergens zijn beschadigingen of graffiti te zien. 
Alles is schoon en helder. 



Het opvallende is: ook elders gaat het zo. Overal in Bosnië, niet alleen in de Federatie 
maar ook in de RS – bijvoorbeeld in Visegrad, Bijeljina, Srebrenica - worden nieuwe 
moskeeën gebouwd. In Banja Luka, de tweede stad van het land na Sarajevo, staan er nu weer 
vijf van de oorspronkelijke zestien. Alleen de eerste-steenlegging van de symbolisch 
belangrijke Ferhadija moskee in mei 2001 ging gepaard met politieke onlusten. Van herbouw 
is het nog altijd niet gekomen. Een uitzondering. Hoewel ze niet worden bewaakt worden de 
nieuwe moskeeën met rust gelaten. Er worden geen teksten of tekens op de muur gekliederd, 
geen ruiten ingegooid. De gebouwen blijven schoon en heel. Is het aanvaarding of ontkenning 
van de werkelijkheid? Opmerkelijk is het wel. 

Her en der in Herzegovina, het zuidelijke landsdeel dat wordt geclaimd door 
nationalistische Kroaten, werden de afgelopen jaren op symbolische, historische en culturele 
plekken - illegaal - grote kruizen neergezet, bij wijze van politiek statement. Zo ook in Stolac, 
waar bovenop een heuvel vlakbij het stadscentrum een oud middeleeuws fort staat. Men hees 
er de Kroatische nationale vlag met het rode schaakbordpatroon en er verrezen veertien 
kruizen. Een aantal werd later vernield, maar nog altijd staat er middenin de binnenruimte van 
de ruïneuze burcht een groot stenen kruis. 

Dit soort agressieve nationalistische visuele politiek komt vaker voor. Neem Mostar, 
de meest verdeelde stad van Bosnië. Sinds de oorlog is het deel aan de ene kant van de rivier 
van de Moslims en dat aan de andere kant van de Kroaten. Aan de Kroatische kant is, op 
enkele minuten lopen van de beroemde herbouwde Turkse brug over de Neretva, is onlangs 
een begin gemaakt met de nieuwbouw van de franciscaner kerk. De oude, met zijn 
klokkentoren van zo’n dertig meter hoog, werd in 1992 door de troepen van de Bosnische 
Serviërs verwoest. De nieuwe kerk is een gigantisch en afzichtelijk betonnen gevaarte, dat 
nog het meest doet denken aan een on-affe parkeergarage. Bovengronds is het alleen nog 
maar een kale, holle ruimte, ondergronds passen er zo’n duizend mensen in. Het meest 
opvallend is de enorme vierkante klokkentoren, ook van beton en 106 meter hoog - zonder 
twijfel het meest afzichtelijke element in de skyline van Mostar. Er is maar één object dat 
erop neerkijkt: dat is het meer dan dertig meter hoge kruis bovenop een heuvel vlak naast de 
stad, precies op de plek waarvandaan Kroatische militairen in de oorlog de oude stad en de 
brug in puin schoten. Er is van alle kanten druk uitgeoefend op de katholieke kerk om het 
ding weg te halen. Critici brachten naar voren dat het bouwwerk niet erg productief is in deze 
multi-etnische stad die zo langzamerhand weer één zou moeten worden. Maar de kritiek had 
geen effect. Een vooraanstaande geestelijke stelde onlangs nog dat het kruis moet blijven 
staan ‘als symbool van de christelijke verdraagzaamheid’. 
 
Graven 
Alles is politiek. Bijeljina, in de noordoost-hoek van de RS, is een beweeglijk, druk en 
gezellig stadje. Dat is bijzonder, want de stad is berucht geworden omdat hier aan het begin 
van de oorlog voor het eerst het begrip etnische zuivering in praktijk werd gebracht. Hier zijn 
veel verschrikkelijke dingen gebeurd. 

In de oorlog werd de zestiende-eeuwse moskee vernield, maar inmiddels is de 
spiksplinternieuwe bijna af. Bij het begin van de reconstructie bleek dat het fundament van de 
oude moskee onder andere bestond uit een aantal middeleeuwse stenen met cyrillische 
inscriptie. Met hulp van de Staatscommissie tot Behoud van de Nationale Monumenten - 
ingesteld onder Annex 8 van het verdrag van Dayton - werd de bouw tijdelijk stilgelegd opdat 
archeologisch onderzoek kon worden verricht. De stenen werden overgebracht naar het 
stadsmuseum dat naast de moskee ligt. Daar staan ze nu tentoongesteld. We worden er 
rondgeleid door Zoran, de bijzonder open en non-nationalistische historicus van het museum. 

‘Kijk,’ zegt hij, en hij wijst naar een bepaalde inscriptie, ‘Eerst zie je een kruis, daarna 
staat er dat die en die in zijn heilige grond begraven is. Dat toont aan dat op deze plaats ooit 



een orthodoxe kerk heeft gestaan. Het maakt niets uit en het is goed dat de moskee herbouwd 
is, maar het is natuurlijk geweldig interessant dat we nu die stenen hebben kunnen opgraven.’ 
Wij knikken en zijn onder de indruk. 

Een half uur later staan we in de nieuwe moskee te praten met de voorzitter van de 
islamitische gemeenschap in Bijeljina. Ja, ze hebben meegewerkt aan het archeologische 
onderzoek, geen probleem. ‘Maar die Servische directeur van het museum hiernaast is een 
leugenaar. Die beweert dat hier een kerk heeft gestaan omdat er grafstenen zijn gevonden. Dat 
is onzin. Die stenen zijn wel grafstenen, maar die werden gewoon van elders gehaald. Bosnië 
heeft toch tienduizenden middeleeuwse grafstenen, overal en nergens?’ Wij beamen dat. ‘Nou 
dan, deze paar stenen zijn hierheen gebracht om te dienen als fundering. Dat zegt helemaal 
niets over een kerk op deze plek. Die directeur moet ophouden met die nationalistische 
praatjes.’ Tsja, het klinkt plausibel, wat weten wij ervan? 

Thuis in Sarajevo praten we met de archeologe van het Nationaal Museum. We 
kennen haar, zij hoort bij geen enkel geloof of groepering. ‘Er stond zeker een kerk op die 
plek’, zegt ze, ‘En dat weten we niet vanwege die interessante stenen met inscripties, maar 
omdat we fundamenten hebben gevonden die duidelijk de plattegrond van een kerk vormen. 
Historisch en archeologisch erg interessant – en anders niet.’  
 
Heimwee 
We zijn in Trebinje, een uitgesproken Servische stad in het uiterste zuiden van het land, zo’n 
dertig kilometer ten noorden van de Kroatische havenstad Dubrovnik en vlakbij de grens van 
Montenegro. De eigenaar van het plaatselijke pizzeriaatje komt oorspronkelijk uit Mostar, 
vertelt hij. In de oorlog kwam hij met zijn hele familie naar Trebinje, hij werd verliefd op een 
Trebienne en vandaag of morgen krijgen zij hun tweede kind. Mist hij Mostar? Dat is de 
verkeerde vraag, legt hij uit, het ligt ingewikkelder. Vóór de oorlog was alles anders. Bosnië 
was het heerlijkste land ter wereld, nergens kon je beter leven. Zijn vrienden en hij hadden 
een geweldige tijd. Ze waren jong, gingen uit, hadden werk. Alles was goed geregeld. 
Eigenlijk waren ze gewoon verwend. Toen kwam de oorlog en nu werkt hij zich een slag in 
de rondte in zijn restaurantje: zeven dagen per week, twaalf uur per dag en nog is het de vraag 
of hij rondkomt. Zijn Mostar, dat van vroeger, bestaat niet meer. Ook al is dé brug tussen de 
beide oevers van de Neretva weer heel, de stad is stuk.  

Het meisje in het internetcafé in Trebinje komt oorspronkelijk uit Sarajevo. Ze heeft 
nog wel vrienden daar, ook Moslims. Maar ze heeft niks met dit land, ze wacht op de dag dat 
de RS zich bij Servië zal voegen. ‘Maar dit is toch Bosnië?’, zeggen we, ‘Als je in Servië wilt 
wonen, waarom ga je dan daar niet heen?’ Nee, dit is haar land, maar ze hoopt vurig dat het 
ooit Servië zal worden. Vroeger was alles anders. Nu wil ze haar dochter Servisch opvoeden, 
hier in Trebinje, maar niet in Bosnië. ‘Die broodjes worden niet gebakken’, zeggen wij. Maar 
toch wil ze het. 

Hoe moet je zo’n gesprek verstaan? Een uitzondering, zegt een Nederlandse OVSE-
functionaris met wie we over nationalisme in Bosnië praten. Typisch een gesprek uit de 
oostelijke RS, zeggen Bosnische vrienden. Wij weten het niet. We merken alleen dat de 
mensen in de oostelijke RS achterdochtig zijn, minder spontaan. ‘Gaan jullie over ons 
schrijven?’, vraagt het meisje in het hotel in Trebinje. ‘Willen jullie dan wel aardige dingen 
schrijven over ons, Serviërs?’ We schrijven niet over Serviërs, zeggen we, ook niet over 
Kroaten of Moslims. We schrijven over dit land en de mensen die we tegenkomen. Als ze 
aardig zijn willen we graag schrijven dat het aardige mensen zijn. 
 
En verder?  
De oorlog is nu tien jaar voorbij. Dat is kort en dat is lang. Het is kort, omdat er nog altijd 
overal ruïnes zijn, kapotte huizen, miljoenen kogelgaten en al dan niet gedichte gaten van de 



granaatinslagen. De oorlog blijft dichtbij als je ziet hoe het onderwerp altijd en overal 
prominent aanwezig is. De meeste pagina’s van de kranten zijn gewijd aan de oorlog en alles 
dat daarmee te maken heeft. Dagelijks lees je berichten dat er weer een flatgebouw 
bewoonbaar is, dat er weer een lift is. Dat mensen nu pas terugkeren naar hun woning omdat 
er eindelijk weer water is. Mensen die je ontmoet vertellen voortdurend over wat de oorlog in 
hun bestaan kapot gemaakt heeft, over wat er allemaal niet meer is van het oude land en de 
oude samenleving. Dat alles zo definitief voorbij is. 

Vreemd genoeg maakt dat totaal definitieve de oorlog ook weer lang geleden. Het is al 
lang niet meer zoals het was en het wordt ook nooit meer hetzelfde. De oorlog lijkt ook lang 
geleden als je ziet hoe groot de kinderen alweer zijn die zich er niets van kunnen herinneren 
en hoe hoog de bomen die de ruïnes overdekken. Tien jaar is lang omdat al die nieuwe 
moskeeën worden gebouwd, omdat de beroemde brug in Mostar er weer staat. Tegelijk heeft 
die brug een dubbele werking: hij is een symbool van de oorlog en juist daarom houdt hij de 
oorlog zichtbaar en dichtbij.  

Ook, en vooral, blijft de oorlog dichtbij omdat de politici, de machthebbers, de 
bureaucraten, de rijken en de patsers, de mensen die de touwtjes en het geld in handen 
hebben, allemaal groot werden in de oorlog. De nieuwe generatie, het jonge talent komt er 
domweg niet tussen – of is weggegaan of bezig weg te gaan. De toekomst begint nú, maar dan 
moet je wel naar het buitenland. Er wordt niet makkelijk belasting betaald, want niemand 
heeft veel zin om corrupte achterzakken te spekken. Maar zonder belasting natuurlijk ook 
geen opruimactiviteiten, geen openbare investeringen, enzovoort. Een zwartgrijze economie 
houdt Bosnië draaiende. Waar komen al die mobieltjes vandaan? Al die modieuze 
spijkerbroeken? Waarvan consumeren al die mensen op al die terrassen van al die cafés? 
Iedereen leeft bij de dag, vandaag is vandaag. 

Ons huis in Sarajevo ligt aan een steile weg. Er zitten een paar grote gaten in het asfalt, 
met aan de kant losse brokken steen. Op een goede dag verschijnen er werklui. Ze harken wat 
heet asfalt over de stenen. In tien minuten is de klus geklaard. De auto’s rijden er rustig 
overheen. Het nieuwe asfalt plakt de stenen weer een beetje vast. Even. En morgen zien we 
wel weer. 

Dat is al met al de toon van dit land: morgen zien we wel weer. Razend kun je er van 
worden. Maar het heeft ook een heerlijk relaxte kant. Kom even zitten, dan kletsen we wat, 
gezelligheid kent geen tijd. Er is minder agressie op straat en in het verkeer dan in Nederland. 
Mensen zijn tolerant, uit noodzaak of ervaring. ‘Je opwinden helpt niet’, lacht onze vriend 
Vehid als hij vertelt dat er voortdurend schapen van zijn terrein worden gegapt. ‘Jee’, roepen 
wij, ‘dat is verschrikkelijk. Wat moet je nou doen?’ ‘Doen?’, zegt hij. ‘Niks natuurlijk. Wat 
zou ik kunnen doen? Kom, fijn dat jullie er zijn, we gaan koffie drinken.’ 

Verder is het zo dat men er in Bosnië van uitgaat dat een mens zich aan zijn woord 
houdt. Het kan zijn dat je per ongeluk niet genoeg geld bij je hebt voor de taxi. Ach, dat geeft 
niets, zegt de chauffeur. Hij staat immers vaak op deze standplaats. Dus kom hem gewoon een 
dezer dagen even zoeken om de resterende paar marken te betalen. En als je, zoals ik laatst, 
voor tweehonderd mark een jasje koopt dat vermaakt moet worden, volgende week klaar, en 
je betaalt vast vijftig mark aan, dan hoef je toch geen bonnetje? We hebben het toch 
afgesproken en dan gaat het toch goed? Ja, dan gaat het, is mijn ervaring, in Bosnië altijd 
goed. Zonder bonnetje. 

En in het groot? Waar gaat het heen met dit land? Is het op weg naar een grotere, 
stabielere toekomst? Op het allerlaatste moment en onder zeer zware druk hebben de politieke 
leiders van de Republika Srpska besloten om toch, onder veel voorwaarden en pas over vijf 
jaar, mee te gaan werken aan het samengaan van hun politiemacht met die van de Moslim-
Kroatische Federatie. Ze hebben lang nee gezegd en eigenlijk willen ze het gewoon niet. Maar 
nu is er toch een stap gezet. Is het echt? Of schijn? 



Een behoorlijke toekomst is voor dit land alleen weggelegd als Bosnië één land wil 
zijn en zich wil ontwikkelen in de richting van Europa. Als het een modus vindt voor bestuur 
en organisatie zodat er geen waakhond meer nodig is en de internationale gemeenschap haar 
biezen kan pakken. Veel zal afhangen van economische ontwikkelingen en van het gevoel 
onder burgers uit de verschillende groepen dat het leven hun uiteindelijk perspectief zal 
bieden. Schuifelen we in die richting of wankelen we verder van duurzame stabiliteit 
vandaan? Meer afscheiding, meer grenzen, meer nationalisme? Minder eenheid? Dan zou het 
weer denkbaar kunnen worden dat een ongunstige samenloop van omstandigheden - een 
rellerige voetbalwedstrijd, een uit de hand gelopen demonstratie, demagogische praatjes van 
charismatische nationalisten, misbruik van opgerakelde nationalistisch-religieuze gevoelens – 
een nieuwe vlam in de pan doet slaan. 

Er heerst een fragiel evenwicht. De meeste mensen willen nooit meer oorlog, maar 
sommigen denken dat Bosnië in deze vorm toch nooit zal werken. Er lopen nog veel oude 
boeven los en er komen zonder twijfel ook weer nieuwe boeven bij. Wij hopen natuurlijk dat 
het goed zal gaan, steeds beter. Want we zijn gaan houden van dit vreemde land vol 
tegenstrijdigheden, met al die wonderlijk aardige mensen. 


