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Nederlandse samenvatting van 'Religion and the Politics of Identity 
in Kosovo' - Religie en kwesties van identiteit in Kosovo 

Het conflict tussen Serviërs en Albanezen in Kosovo heeft geleid tot een diepe onderlinge kloof, 
die in de laatste jaren (voordat de huidige oorlog losbarstte) tot uitdrukking is gekomen in een 
vergaande etnische segregatie. Het conflict wordt nog eens versterkt door de religieuze 
scheidslijnen die er bestaan tussen de Christelijk Orthodoxe Serviërs en de overwegend 
Islamitische Albanezen. Het is begrijpelijk dat deze kloof op het ogenblik gezien wordt als een 
keiharde scheidslijn, maar zoals ik probeer aan te tonen in dit proefschrift heeft Kosovo ook een 
lange geschiedenis van coëxistentie en interactie over de etnische en religieuze grenzen heen, als 
gevolg van onderlinge sociale en economische banden, wederzijdse culturele invloeden, 
religieuze kruisbestuiving en bekering van het ene geloof naar het andere. In plaats van de 
situatie te beschouwen in termen van twee afzonderlijke 'etnische' gemeenschappen geef ik er de 
voorkeur aan te spreken over een enkele 'frontier' samenleving, waarin periodes van confrontatie 
zich hebben afgewisseld met periodes van intensieve contacten en samenwerking. 

Deze voortdurende spanning tussen conflict aan de ene en symbiosis aan de andere kant 
staat centraal in deze studie, die zeven gevalsstudies omvat van etnische en religieuze groepen 
die in de regio leven (met name Albanezen, Serviërs, Kroaten en Zigeuners). Hierbij wordt 
vooral aandacht besteed aan de religieuze aspecten van hun pogingen hun eigen identiteit te 
formuleren of om te smeden. De hoofdstukken die deel uitmaken van deze dissertatie staan op 
zichzelf en kunnen afzonderlijk gelezen worden, aangezien ze ieder voor zich verschillende, 
doorgaans lokale, arena's omvatten; ze zijn beschrijvend van karakter en de nadruk ligt op het 
historische en etnografische detail. Alle hoofdstukken behandelen echter thema's die sterk 
verweven zijn: het gaat hierbij met name om hoe identiteit geconstrueerd en getransformeerd 
wordt, als gevolg van wijdere politieke ontwikkelingen, en hoe religie en ritueel behulpzaam 
kunnen zijn in het creëren van gemeenschapsbanden over etno-religieuze scheidslijnen heen, 
maar ook in het scheppen en versterken van tegenstellingen en het markeren van etnische en 
religieuze grenzen. Ondanks de grote variëteit aan onderwerpen die ik behandel delen alle 
hoofdstukken bepaalde theoretische uitgangspunten, die ik schets in de inleiding. Hoewel 
geografisch de nadruk in mijn analyse op Kosovo ligt, beperk ik mijn beschrijving niet tot die 
regio maar behandel ik ook relevante ontwikkelingen in Kroatië, Bosnië, Albanië, Macedonië en 
Servië. 

Wat ik vooral ter discussie stel in dit proefschrift is de aanname dat etnische en religieuze 
identiteiten in Kosovo ondubbelzinnig en duidelijk zijn en eens en voor altijd vastliggen. Op de 
lange termijn bezien is het opvallend hoe veranderlijk en ambigu etno-religieuze identiteiten in 
Kosovo zijn, met name op het locale (of micro-) nivo. Om te kunnen overleven onder condities 
van endemisch geweld en voortdurende bestaansonzekerheid hebben mensen regelmatig hun 
identiteit ingewisseld voor een andere, hebben ze een ander geloof aangenomen, of op andere 
wijze met identeit gemanipuleerd, zonder daarbij de culturele erfenis van eerdere identiteiten 
volledig overboord te gooien. Een ander belangrijk punt is dat identiteit beschouwd dient te 
worden als iets dat velerlei facetten heeft (en niet alleen bepaald wordt door etniciteit), en dat de 
vele onderscheidingen die gemaakt kunnen worden (op basis van bijvoorbeeld religie, gender, 
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verwantschap, klasse, en de tegenstelling tussen stad en platteland) niet altijd overeenstemmen 
met de moderne 'nationale' en 'etnische' categorieën. 

In het verleden hebben politieke en religieuze machtscentra steeds geprobeerd om het 
'hybride' en veelgelaagde karakter van identiteiten in perifere gebieden zoals Kosovo ongedaan 
te maken, met of zonder gewelddadige middelen en meestal met beperkt succes. Periodes van 
intensieve homogenisatie, waarin politieke en religieuze regimes hebben getracht vaak op een 
gewelddadige wijze hun greep over bepaalde territoria en bevolkingsgroepen te verstevigen, 
hebben zich afgewisseld met periodes waarin grenzen —zowel de territoriale als de cognitieve— 
leken te vervagen. Tijdens de nationalistische oorlogen in voormalig Joegoslavië is opnieuw de 
complexiteit en ambiguiteit van identiteiten naar de achtergrond gedrongen, waarbij er nieuwe en 
duidelijke grenzen zijn getrokken, in een poging de elementen van etno-religieuze vermenging 
en 'vervuiling', die een dreiging vormen voor de nieuwgevormde nationale staten, ongedaan te 
maken. Het uiteindelijke doel is eenduidige identiteiten te smeden onder een bevolking die divers 
en heterogeen van oorsprong is; en het resultaat is dat etnische en nationale categorieën, althans 
voor het moment, lijken te prevaleren boven alle andere. 


