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VI I I 
Staatsdesintegratie,, geweld 

enn decivilisering: Joegoslavië, 
1985-1995 5 

{..)) der Panzer des zivilisierten Verhaltens würde sehr schnell zer-
brechen,, wenn durch eine Umwandlung der Gesellschaft von 
neuemm ein solches Mass von Unsicherheit, eine so geringe Bere-
chenbarkeitt der Gefahren über uns hereinbrechen würde, wie 
ehemals;; bald genug würden dann auch die enrsprechenden 
Angstee die Grenzen, die ihnen heute gesetzt sind, sprengen. (..) 
Wirr sind uns kaum noch dessen bewusst, wie schnell das, was 
wirr unsere 'Vernunft' nennen, wie schnell diese relativ langsich-
tige,, triebbeherrschte und differenzierte Steuerung unseres Ver-
haltenss abbröckeln oder zusammenbrechen würde, wenn sich 
diee Angstspannung in uns und urn uns veranderte, wenn die 
Angste,, die in unserem Leben eine Rolle spielen, mit einem 
Malee wieder erheblich starker oder erheblich geringer würden 
O O 

NORBERTT ELIAS, I939 

I .. I N L E I D I N G : E T N I S C HE ZUIVERIN G 

Beginn juli arriveerde de generaal, vergezeld door enkele officieren en 
manschappen,, in het dorp waar zo'n 25.000 mensen uit de naburige 
doorr hem belegerde stad naar toe gevlucht waren in de hoop daar be-
schermingg te vinden. Hij was te paard en toen hij de vluchtelingen 
monsterde,, viel zijn oog op het grote aantal mannen en jongens onder 
hen.. Volgens een ooggetuige kon hij zijn intense genoegen nauwelijks 
verbergen.. 'Wat zijn het er veel!', riep hij uit. 'Dat wordt een feest. Het 
bloedd zal tot julli e knieën staan.' In de daarop volgende dagen werden 
naarr schatting tussen de vijf - en zesduizend gevangen genomen man-
nenn en jongens methodisch omgebracht, veelal door middel van fusil-
lades.. Meerdere getuigen hebben gezegd dat de generaal bij een deel 
vann de moordpartijen persoonlijk aanwezig was. Kort tevoren had hij 
dee vluchtelingen nog meegedeeld: 'Jullie zullen vrijgelaten worden en 
julli ee hebben niets te vrezen. Mensen die hem kennen, wijzen erop dat 
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hijj  er goed in is een welwillende en vriendelijke houding aan te nemen 
terwijll  hij aan de planning van moorden werkt.1 

Dezee gebeurtenissen vonden plaats in de zomer van 1995 in het oosten 
vann Bosnië, niet ver van de grens met Servië. Door de schaal van de 
massamoordd en de directe internationale betrokkenheid hebben ze 
veell  aandacht gekregen in de media, maar tussen 1990 en 1995 hebben 
zichh vele tientallen malen, zij het op kleinere schaal, soortgelijke ge-
beurtenissenn voltrokken. Vanaf augustus 1990 in en rondom Knin in 
Kroatiëë waar Servische groepen in gewapende opstand kwamen tegen 
hett Kroatische bewind en Kroatische inwoners werden verdreven en 
vermoord,, tussen juni en december 1991 elders in Kroatië tijdens de 
Servisch-Kroatischee oorlog; later, vanaf maart 1992 tot het najaar van 
1995,, vooral in Bosnië. Het terroriseren, verdrijven, deporteren en ver-
moordenn van aanzienlijke aantallen inwoners van dorpen en steden, 
overwegendd non-combattanten, was geen bijproduct van militaire 
strijdd maar in de meeste gevallen een centraal bestanddeel van een 
doelbewustee strategie met een sterk genocidale inslag. Het voornaam-
stee oorlogsdoel van de betrokken oorlogspartijen, met name van Servi-
schee en Kroatische kant, was territoriale consolidatie en expansie ge-
paardd gaande met zogenoemde 'etnische zuivering' — een kwaadaardig 
eufemismee - van 'ongewenste' bevolkingsgroepen binnen de verwor-
venn territoria. Het zaaien van terreur om leden van die groepen te ver-
jagen,, het plunderen en vervolgens in brand steken of opblazen van 
woonhuizenn en gebouwen van die groepen, de vernietiging van cultu-
relee symbolen, het onteren en verwoesten van begraafplaatsen, van 
moskeeën,, katholieke en orthodoxe kerken, de systematische mishan-
delingen,, de massale verkrachtingen van vrouwen uit de 'ongewenste' 
groepen,, de martelingen en moorden in soms geïmproviseerde deten-
tiecentraa en concentratiekampen maakten daar alle deel van uit.2 

Hett lijdt geen twijfel dat het Servische bewind in Belgrado en de 
Servischee machthebbers in de 'autonome' Servische gebieden in Kro-
atiëë en Bosnië verantwoordelijk waren voor de voorbereiding en uit-
voeringg van massaal gewelddadig optreden, inclusief het initiëren van 
'etnischee zuiveringen' tegen Kroaten en vooral Moslims. Servische een-
heden,, al dan niet afgesplitst van het Joegoslavische leger of in samen-
werkingg daarmee, hebben ook het grootste aandeel gehad in de algehe-
lee destructie. Maar ook het Kroatische bewind in Zagreb en de 
Kroatischee machthebbers in de 'autonome' Kroatische gebieden in 
Bosniëë zijn verantwoordelijk geweest voor een aanzienlijk deel van het 
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geweldd en ook van de kant van Kroatische troepen zijn vele gevallen 
vann 'etnische zuivering' bekend, tegen Moslims en tegen Serviërs. Het 
meestt recent tijdens de snelle herovering in de zomer van 1995 van de 
eerderr door Servische troepen bezene Krajina toen omstreeks 120.000 
Servischee inwoners verdreven werden. Het Bosnische bewind, tenslot-
te,, is lang blijven pleiten voor het samenleven van de verschillende et-
nischee bevolkingsgroepen binnen één politiek verband, maar dat 
neemtt niet weg dat in een serie gevallen ook eenheden van islamitische 
Bosniërss tot 'etnische zuivering' zijn overgegaan, zowel tegen Serviërs 
alss tegen Kroaten. De islamitische Bosniërs hebben zeker het zwaarst 
geledenn maar ook onder de Servische en Kroatische bevolkingsgroe-
penn in Kroatië en Bosnië zijn in enkele jaren vele slachtoffers gevallen 
enn honderdduizenden gevlucht. In alle betrokken etnische groepen be-
vindenn zich dan ook daders én slachtoffers.3 Inmiddels zijn naar schat-
tingg tenminste 150.000 en mogelijk 250.000 mannen, vrouwen en 
kinderenn omgekomen en zijn ruim twee miljoen mensen ontheemd 
geraakt.. De materiële schade in delen van Kroatië en vooral in Bosnië 
iss immens. 

Dee vraag is in hoeverre we deze gebeurtenissen vanuit een historisch-
sociologischh perspectief, en meer in het bijzonder met behulp van de 
civilisatietheoriee van Norbert Elias, enigszins kunnen begrijpen en ver-
klaren.44 Het gaat er dan onder meer om de verbanden tussen staatsvor-
ming,, pacificering en civilisering, zoals die in de theorie beargumen-
teerdd zijn, als het ware te toetsen aan de Joegoslavische werkelijkheid.5 

Dee vruchtbaarheid van een theorie is mede afhankelijk van de mate 
waarinn op basis van de theorie relevante vragen kunnen worden gefor-
muleerd.. Uitgaande van de civilisatietheorie zijn in elk geval de vol-
gendee vragen van belang. Waarom en door welke krachten is de Joego-
slavischee staatssamenleving uiteengevallen en hoe is het proces van 
staatsdesintegratiee verlopen? Welke consequenties heeft dat proces 
voorr de pacificering, het patroon van geweldsbeheersing, van de sa-
menlevingg gehad? De gedragsveranderingen op lange termijn, die aan-
geduidd kunnen worden als civilisering, gaan volgens de theorie samen 
mett monopolisering van het fysieke geweld, met verlenging van han-
delingsketenss en vergroting van interdependenties.6 Wanneer het ge-
weldsmonopoliee echter binnen korte termijn fragmenteert, de centra-
lee zeggenschap daarover afneemt, collectieve geweldpleging toeneemt 
enn voorheen bestaande handelingsketens en interdependenties op 
grotee schaal verbroken worden, wat gebeurt er dan met grote groepen 

317 7 



C I V I L I S E R I N GG EN D E C I V I  L I  S E RI N G 

mensenn in de betreffende samenleving? Hoe veranderen hun onderlin-
gee betrekkingen en gedragingen, hun manieren van denken en doen, 
vann voelen en waarderen? Kunnen dergelijke veranderingen zinvol 
wordenn geïnterpreteerd als 'decivilisering'? In het volgende wordt een 
pogingg ondernomen deze vragen te beantwoorden. 

2.. DE DESINTEGRATIE VAN JOEGOSLAVIË 

Joegoslavië,, ruim zeven maal zo groot als Nederland en bevolkt door 
omstreekss 24 miljoen mensen, bestaat niet meer. Na een veelbewogen 
ontwikkelingg van bijna driekwart eeuw als relatief autonome staatssa-
menlevingg te hebben doorgemaakt, is het in enkele jaren definitief ge-
desintegreerd.. Het proces van desintegratie, dat zich vanaf de tweede 
helftt van de jaren '80 steeds duidelijker begon af te tekenen, is geen on-
ontkoombaarr noodlot geweest maar is primair teweeggebracht door 
hethet optreden van de politiek-bureaucratische, intellectuele, en militaire 
elitess van het land. Onder invloed van specifieke internationale en bin-
nenlandsee omstandigheden en ontwikkelingen raakten die elites in een 
steedss scherper wordende concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld.7 

Diee concurrentiestrijd, voortdurend aangedreven door het streven naar 
handhavingg en zo mogelijk versterking van de eigen machtsposities en 
privileges,, speelde zich aanvankelijk nog af binnen de institutionele ka-
derss van de federale centrale staat en de zes samenstellende republieken 
enn verliep volgens de spelregels van de communistisch-titoïstische poli-
tiek-bestuurlijkee praktijk. Naarmate de verschillende leidende partijen 
enn facties echter meer en meer onder invloed kwamen van heropleven-
dee etnisch-nationalistische denkbeelden en in toenemende mate ge-
bruikk begonnen te maken van nationalisme om bevolkingsgroepen te 
mobiliserenn teneinde zo hun respectievelijke posities te versterken, ra-
dicaliseerdee de concurrentiestrijd. De spanningen tussen de republie-
kenn en tussen de verschillende bevolkingsgroepen namen toe. De insti-
tutionelee kaders van de Joegoslavische staat kwamen sterker onder 
drukk te staan en het federale centrum functioneerde steeds moeizamer 
-- wat ook een tijdelijk verlammende uitwerking had op het centrale 
opperbevell  van de strijdkrachten.8 De 'logica' van het nationalisme 
dwongg tot steeds verdergaande verscherping van de politieke strijd, af-
nemendee compromisbereidheid en toenemende intransigentie, en re-
sulteerdee uiteindelijk in meervoudig separatisme, vooral van Sloveense, 
Kroatischee en Servische kant. De republiek Bosnië-Herzegovina, zon-
derr 'eigen' nationalisme, is daar het slachtoffer van geworden.9 
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Inn de loop van deze ontwikkeling ging de politieke strijd, eerst hei-
melijk,, haperend en incidenteel, later openlijker, sneller en massaler, 
overr in gewelddadige militaire strijd. Dit bracht een beslissende wen-
dingg teweeg in het desintegratieproces, van een weliswaar heel gespan-
nenn maar nog nauwelijks openlijk gewelddadige situatie naar een toe-
standd van binnenlandse oorlog. Gezien de voorafgaande politieke 
escalatie,, de nationalistische programma's van de Servische en Kroati-
schee machthebbers en het op vele plaatsen niet samenvallen van de et-
nisch-nationalee scheidslijnen binnen de bevolking met de grenzen van 
dee republieken, was deze wending nauwelijks meer te vermijden. In de 
eerstee helft van 1991 raakte de ene na de andere mogelijkheid van 'een 
wegg terug' geblokkeerd en toen het geweld doorbrak in de zomer van 
datt jaar onderging het proces van desintegratie een forse versnelling en 
werdd het lot van Joegoslavië in feite bezegeld. 

Datt in de loop van enkele jaren de centrifugale krachten in Joegoslavië 
dee overhand konden krijgen op de centripetale krachten dient zeker 
ookk bezien te worden in het licht van de recente veranderingen in het 
internationalee systeem van staten waar Joegoslavië deel vanuit maakte. 
Niettegenstaandee de bijzondere positie van het land binnen het blok 
vann communistische staten, onder andere tot uiting komend in de 'af-
wijkende'' buitenlandse politiek, het soms wat liberalere binnenlandse 
klimaatt en de pretentie van het streven naar meer interne democratise-
ring,, hoorde het daar onmiskenbaar toe. De snelle ineenstorting van 
hett communisme in Midden- en Oost-Europa, het einde van de hege-
moniee van Moskou en van de Koude Oorlog in de tweede helft van de 
jarenn '80, luidde een periode in van verhoogde onzekerheid, politieke 
desoriëntatiee en vooral van destabilisering van tussenstatelijke en bin-
nenstatelijkee verhoudingen. Gevestigde communistische elites zagen 
zichh bedreigd door plotseling en aanzienlijk machtsverlies. In de vier 
communistischee staten van de zeven staten waar Joegoslavië aan grens-
de,, werden in korte tijd op meer of minder ingrijpende wijze de ba-
kenss verzet: in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Albanië. Deze de-
stabiliseringg heeft voor de Joegoslavische elites vooral twee belangrijke 
gevolgenn gehad: de druk van buitenaf om Joegoslavië 'bij elkaar te 
houden'' — sinds de breuk van Tito met Stalin in 1948 was naast de be-
duchtheidd voor het Westerse imperialisme de vrees voor interventie 
doorr de 'socialistische broedervolken' zo mogelijk nog groter — nam af, 
terwijll  tegelijkertijd binnenlands de druk om te zoeken naar meer en 
anderee legitimering van de eigen machtsposities sterk toenam. Zonder 
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dezee combinatie van omstandigheden hadden de Joegoslavische elites 
zichh waarschijnlijk de vérgaande radicalisering van hun onderlinge te-
genstellingenn en conflicten niet kunnen permitteren. Dat ze dat nu 
well  konden, is in een latere fase van het Joegoslavische drama mede 
bevorderdd door het inconsistente en sterk verdeelde opereren van de 
Europesee Unie en enkele grotere West-Europese landen, van Rusland, 
dee Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de NATO.10 

Dee snelle desintegratie van Joegoslavië in de jaren '90, dat vanaf 1945 
tochh bijna een halve eeuw als staatssamenleving had bestaan en in die 
tij dd ook een aanzienlijke interne ontwikkeling doormaakte, roept ook 
dee vraag op hoe geïntegreerd die staatssamenleving dan wel was vóór 
hett uitbreken van de recente crisis. Een afdoend antwoord op die vraag 
zall  waarschijnlijk nooit gegeven kunnen worden, maar enkele overwe-
gingenn zijn toch relevant. 

Dee Joegoslavische staat - in de vorm van het Koninkrijk der Serven, 
Kroatenn en Slovenen - kwam in 1918/1919 tot stand onder druk van de 
'overwinnaars'' van de Eerste Wereldoorlog onder instabiele internatio-
nalee en binnenlandse omstandigheden. De nieuwe staat omvatte een 
heterogeenn geheel van territoria en bevolkingsgroepen, die veelal tot 
kortt daarvoor behoord hadden tot twee desintegrerende imperia, het 
Oostenrijks-Hongaarsee en het Ottomaanse rijk, en waarvan delen tus-
senn 1914 en 1918 nog met elkaar op voet van oorlog hadden verkeerd. 
Binnenn dat staatsverband kreeg het voormalige koninkrijk Servië een 
dominantee positie: de Servische dynastie werd de dynastie van het 
nieuwee koninkrijk, Belgrado werd de hoofdstad, en overwegend Ser-
vischee troepen, slechts marginaal bijgestaan door Kroatische en Slo-
veensee militairen, bezetten in 1918 en 1919 het gehele gebied. Om be-
grijpelijkee redenen ontstond onder delen van de niet-Servische 
bevolkingsgroepen,, in het bijzonder in Kroatië en Slovenië, die vanaf 
hett einde van de 17e eeuw tot 1918 tot Oostenrijk-Hongarije hadden 
behoord,, de indruk dat ze bij Servië werden ingelijfd. Gezien deze ont-
staansgeschiedeniss en de uiteenlopende etnisch-culturele en politieke 
traditiess binnen de bevolking werd door sommige waarnemers van 
meett af aan getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het nieuwe ko-
ninkrijkk waarin destijds ook nog zo'n twee miljoen mensen van andere 
dann Servische, Kroatische of Sloveense komaf leefden." 

Zekerr is dat de nieuwe staat mede onder druk van 'buitenaf' ge-
vormdd werd en maar zeer ten dele de resultante was van relatief auto-
nomee 'interne' ontwikkelingen, dat hij slechts gesteund werd door 
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delenn van de toenmalige elites terwijl andere delen zich direct opposi-
tioneell  opstelden, en dat vanaf het begin een structurele spanningsas 
bestondd tussen de twee grootste bevolkingsgroepen - de Serviërs en de 
Kroatenn - en hun nationaÜsmen, die beide teruggingen tot in de 19e 
eeuw.. Zeker is ook dat de staat, aanvankelijk nog geconcipieerd als een 
constitutionelee monarchie met zwak democratische trekken, zich bin-
nenn korte tijd ontwikkelde tot een monarchistisch-militaristische dic-
tatuur.. Waar het overgrote deel van de bevolking amper betrokken was 
geweestt bij de vorming van de nieuwe staat, kreeg zij ook nadien nau-
welijkss kans politieke invloed uit te oefenen op het functioneren van 
dee heerschappijstructuur. Deze ontwikkeling van de Joegoslavische 
staatt in de decennia tussen de beide wereldoorlogen gaf de staat een 
sterkk overwicht op de overige samenleving - de 'politieke autonomie 
vann de staat' was relatief groot.12 Het verschafte de staatselites een grote 
beslissingsmachtt en een aanzienlijke speelruimte en bond hen niet aan 
verantwoordingg tegenover de bevolking. 

Eenn andere consequentie van deze staatsvorming was een geringe 
identificatiee van de bevolking met de nieuwe staat. Het heerschappij-
apparaatt werd vooral ervaren als ongewenste dwang van buitenaf — 
FremdzwangFremdzwang in termen van Elias' theorie — die niet aansloot op de 
eigenn problemen en belangen en zich daardoor nauwelijks kon ont-
wikkelenn tot geaccepteerd gezag, en evenmin tot geïnternaliseerde 
Selbstzwang.Selbstzwang. Omdat openlijke politieke oppositie vrijwel niet getoler-
eerdd werd, nam die de vorm aan van geheime genootschappen, ge-
welddadigee politieke aanslagen en een enkele boerenopstand. Duizen-
denn zaten om politieke redenen gevangen. Hoewel vanaf het einde van 
dee jaren '20 vanuit de staatsoverheid gestreefd werd naar versterking 
vann een Joegoslavisch patriottisme bleef de natievorming zwak en het 
internee politieke evenwicht wankel. Toen in april 1941 door de Duitse 
invall  en bezetting dat wankele evenwicht van buitenaf werd aangetast, 
volgdee naast het geweld van de bezetters jaren van bitter onderling ge-
weld.. In totaal kwamen omstreeks een miljoen mensen om, van wie 
ruimm 300.000 in Bosnië-Herzegovina.13 De herinneringen aan die tijd 
spelenn op allerlei manieren een rol binnen de huidige crisis. 

Datt de integratie van de nieuwe Joegoslavische staatssamenleving in 
politiekk opzicht in de decennia tussen de beide wereldoorlogen diep-
gaandd problematisch was, hield ook verband met de toenmalige eco-
nomischee condities. Rond 1920 behoorde het land tot de minst ont-
wikkeldee gebieden van Europa. Er was nog vrijwel geen industriële 
ontwikkelingg en ruim viervijfde deel van de bevolking was werkzaam 
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inn de agrarische sector — in 1935 nog 75% en in i960 nog 50% — waarin 
dee productiviteit, afgezien van enkele gebieden, laag was. Joegoslavië 
wass in feite nog een pré-kapitalistisch land waarvan de bevolking gro-
tendeelss bestond uit arme, ongeletterde en overwegend op zelfvoorzie-
ningg gerichte kleine boeren — in de jaren '30 was bijna 70% van de ag-
rarischee bedrijven kleiner dan 5 hectare. Mede door demografische 
groeii  heerste op het platteland een grote werkloosheid en vooral in de 
jarenn '30 een nijpende armoede. Joegoslavië bevond zich toen dus nog 
aann het begin van de transitie van een weinig gedifferentieerde, domi-
nantt agrarische samenleving naar een meer gedifferentieerde stedelijk-
industriëlee samenleving. De integratie en cohesie van de samenleving 
alss geheel waren tamelijk beperkt, een krachtige stedelijke burgerij of 
eenn omvangrijke middenklasse ontbrak, en er was sprake van een aan-
zienlijkk 'boerenprobleem'.14 

Inn termen van Elias' theorie kan het toenmalige Joegoslavië gety-
peerdd worden als een in geringe mate gedifferentieerde en geïntegreer-
dee agrarische samenleving, waarin vele handelingsketens betrekkelijk 
kortt waren en de interdependenties beperkt. De samenleving en de 
daarinn fungerende centrale heerschappijstructuur vertoonden, naast 
verschillen,, belangrijke structurele overeenkomsten met Europese sa-
menlevingenn uit de vroeg-moderne tijd. 

Integratiee werd, ten slotte, ook belemmerd door de gewelddadige 
geschiedeniss van de Balkan en de mede daardoor gegenereerde 'ge-
weldscultuur'.. Wat 'Joegoslavië' werd, was gedurende eeuwen een om-
stredenn grensgebied bij uitstek. Naast alle bestaande etnisch-culturele 
verscheidenheidd stuitte hier de islam en het christendom op elkaar, 
liepp de grens tussen het westerse en het oosterse christendom dwars 
doorr het land en tussen de beide grootste bevolkingsgroepen, de ka-
tholiekee Kroaten en de orthodoxe Serviërs, ging 'Europa over in de 
'Oriënt',, en bevochten de Habsburgse en Ottomaanse imperia elkaar 
langdurig.. Vanaf de late 14e tot de late 15e eeuw veroverde het Turkse 
rij kk een groot deel van de Balkan - inclusief Macedonië, Servië, Mon-
tenegroo en Bosnië-Herzegovina, maar uiteindelijk zonder Kroatië en 
Sloveniëë - en hoewel na de verovering een zekere modus vivendi werd 
gevondenn tussen de overheersers en de plaatselijke bevolkingsgroepen 
bleeff  het Ottomaanse regime op de Balkan politiek volledig autocra-
tisch,, extern expansief en in menig opzicht intern gewelddadig, zoals 
zovelee andere militair-agrarische regimes.15 In de steeds weer oplaaien-
dee strijd tegen het Habsburgse rijk werden door het Ottomaanse regi-
mee ook veelvuldig milities uit de plaatselijke boerenbevolking gerecru-
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teerd,, een praktijk die eveneens aan Oostenrijks-Hongaarse kant be-
stond.. Het terugdringen van het Ottomaanse rijk van de Balkan in de 
19ee eeuw, dat zich schoksgewijze voltrok, en culmineerde in de oorlo-
genn van 1912 en 1913, ging eveneens met omvangrijk geweld gepaard.'6 

Daarnaastt was de bevolking, vooral in de berggebieden, bij gebrek 
aann effectieve staatsvorming en pacificatie van oudsher goeddeels aan-
gewezenn op self-help wat betreft de handhaving van hun fysieke veilig-
heid,, eer en bezittingen. Bloedwraak, vetes en een omvangrijk bandi-
tismee maakten daar ook deel vanuit.17 Van generatie op generatie 
haddenn aanzienlijke delen van de bevolking dus te leven met geweld-
dadigee omstandigheden en voor de laatste anderhalve eeuw is er eigen-
lij kk geen langdurige periode aan te wijzen van blijvend gepacificeerde 
conditiess voor het gehele gebied. Zo werd steeds opnieuw een ge-
weldscultuurr gereproduceerd die zich onder meer manifesteerde in ge-
romantiseerdee mannelijkheidsidealen gelieerd aan noties van krijger-
schap,, in een voorliefde voor wapens en in behendigheid in het 
hanterenn daarvan, in een zekere hang naar wraak en weerwraak tussen 
families,, clans en bevolkingsgroepen, in bereidheid tot gebruik van fy-
siekk geweld en een tamelijk geringe gevoeligheid voor geweld. Het be-
staann van een dergelijke geweldscultuur vormt een struikelblok voor 
maatschappelijkee integratie in groter verband en staat op gespannen 
voett met de gedragsstandaard van geweldsonthouding die fundamen-
teell  is voor verdergaande civilisering.18 

Dee hier geschetste ontwikkelingen en condities verklaren op zichzelf 
niett het uiteenvallen van Joegoslavië. Ze belichten echter wel de zwak-
kee en moeizame integratie van de staatssamenleving in de eerste fase 
vann haar bestaan en ze werkten op allerlei manieren door in het Joego-
slaviëë van na 1945. Dat maakt ook begrijpelijk waarom er in het afgelo-
penn decennium amper sprake is geweest van een politieke beweging 
gerichtt tegen de oorlog en de desintegratie en vóór het handhaven van 
dee vrede en het behoud van Joegoslavië. 

Dee federatieve communistische Volksrepubliek', die de erfgename 
wass van het vooroorlogse koninkrijk, continueerde, niettegenstaande 
veell  revolutionaire retoriek, heel veel van de oude staatsstructuur. Joe-
goslaviëë werd geen pluralistische democratie en geen rechtsstaat maar 
eenn communistisch-militaristische dictatuur waarin het regime gron-
digg en gewelddadig afrekende met reële en vermeende 'dissidenten' en 
tegenstanderss en een geducht repressief apparaat opbouwde met een 
machtigee staatsveiligheidsdienst, een grote politiemacht en een om-
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vangrijkk leger.'9 Daarmee werden de oppermacht van de bond der 
communistenn en het geweldsmonopolie van de partij staat gehand-
haafd.. Het oude koninklijke hof werd vervangen door een meer ge-
centraliseerdd stalinistisch hof waarin vooral één man, Tito, het voor 
hett zeggen had en dat een vastere greep op de samenleving kreeg dan 
dee vooroorlogse heerschappijstructuur. Opnieuw verworven de nu 
communistischee politiek-bureaucratische en militaire elites een zeer 
grotee beslissingsmacht zonder verantwoording ten opzichte van de be-
volking.. De mogelijkheden van die bevolking om politieke invloed uit 
tee oefenen bleven uiterst beperkt, oppositie werd nauwelijks toege-
staann en nog effectiever onderdrukt dan vóór de oorlog. 

Dee centrale leiders waren zich zeer bewust van de precaire 'natio-
naliteitenkwestie'' en voerden dienaangaande een behoedzame en 
dubbelzinnigee politiek. Aan de ene kant werd rekening gehouden 
mett veronderstelde 'nationale' gevoeligheden van de voornaamste be-
volkingsgroepen,, bijvoorbeeld bij de samenstelling van allerlei orga-
nen,, bij culturele activiteiten en in de conceptie van dualistische soeve-
reiniteitt die zowel werd toegekend aan de republieken als aan de 
diversee 'naties'.10 Anderzijds was iedere vorm en publieke uiting van 
groepsnationalisme,, anders dan in de officieel toegestane varianten 
(klederdracht,, muziek e.d.), taboe en werd iedere nationalistische poli-
tiekee activiteit uitgesloten. Zo eindigde bijvoorbeeld de nationalistisch 
getintee 'Kroatische lente' van rond 1970 in een 'zuivering' van de regio-
nalee partij-elite. Officieel gold de slagzin 'Eenheid en broederschap', in 
werkelijkheidd het aloude divide et impera en het min of meer zorgvul-
digg balanceren tussen de vele 'nationale' groepsbelangen. 

Hoewell  één en een kwart miljoen mensen bij de volkstelling van 
19811 opgaf zichzelf als 'Joegoslaaf' te beschouwen, wat zeker een aan-
wijzingg was voor een langzaam toenemend Joegoslavisch nationaal 
besef,, ging het toch om niet meer dan ruim 5% van de bevolking en 
moett de conclusie luiden dat de natievorming op het niveau van Joe-
goslaviëë zwak bleef en de identificatie van de bevolking met de staat 
gering.. Door het gebrek aan politieke en intellectuele vrijheid werd de 
helee nationaliteitenkwestie ook geen onderwerp van publiek debat en 
werdd zelfs geen begin gemaakt met een realistische publieke verwer-
kingg van de vele collectieve en individuele trauma's uit het recente oor-
logsverledenn van de jaren '40. 

Onderr dit repressieve politieke regime werd de samenleving in eco-
nomischh opzicht verder gemoderniseerd: industrialisatie en urbanise-
ringg werden doorgezet — het percentage van de bevolking dat in de 

324 4 



STAATSDESINTEGRATIE ,, GEWEL D EN DECIVILISERING : JOEGOSLAVI Ë 

agrarischee sector werkte, was in 19 71 gedaald tot ruim 36% - het on-
derwijss en de infrastructuur voor transport en communicatie werden 
opp grote schaal uitgebreid en verbeterd. Ondanks structurele econo-
mischee problemen, waaronder een sterke regionale ongelijkheid tussen 
hett meer welvarende noorden en het armere zuiden en een forse werk-
loosheid,, nam de welvaart vooral vanaf de jaren '60 toe en groeide een 
stedelijkee middenklasse, die overigens veelal nog niet meer dan een ge-
neratiee verwijderd was van het agrarische verleden. De samenleving 
differentieerde,, veel meer mensen dan voorheen raakten betrokken in 
langerr wordende handelingsketens en de interdependenties namen toe 
overr grotere gebieden. Had langs deze weg van economische ontwik-
kelingg en groeiende welvaart en, wie weet, op den duur ook meer de-
mocratisering,, de altijd riskante overgang van een agrarische naar een 
industriëlee samenleving ook in Joegoslavië kunnen lukken? Dat zal al-
tijdd een open vraag blijven, gezien de inmiddels opgetreden desinte-
gratie. . 

Hett zou te ver voeren het complexe proces van desintegratie vanaf de 
tweedee helft van de jaren '80 gedetailleerd te schetsen maar twee aspec-
tenn verdienen nadere belichting: ten eerste, de herleving van het natio-
nalisme,, vooral in Servië en Kroatië, en de overname daarvan door 
delenn van het communistische establishment, en, ten tweede, de wen-
dingg in de richting van het uiteenvallen van het centrale geweldsmo-
nopoliee en de daarmee parallel lopende toename van collectief politiek 
geweld.. Beide ontwikkelingen zijn van kardinaal belang geweest bin-
nenn het desintegratieproces. 

All  in de jaren '70 voorspelden Joegoslavië-deskundigen een politie-
kee crisis na de dood van Tito — zoals gebruikelijk in communistische 
samenlevingenn ontbrak een geïnstitueerd mechanisme voor legitieme 
opvolgingg en regeringswisseling, en Tito had potentiële opvolgers 
steedss opnieuw als gevaarlijke rivalen opzij gezet. Toen hij in 1980 op 
88-jarigee leeftijd overleed, was één van de eerste tekenen van die crisis 
eenn toename van het streven naar meer autonomie door een deel van 
dee Albanese bevolking in de zuidelijke provincie Kosovo. De grond-
wett van 1974 had een zekere decentralisering teweeggebracht: de zes 
republiekenn hadden meer bevoegdheden gekregen, het federale cen-
trumm minder en de noordelijke en zuidelijke provincies van Servië — 
Vbjvodinaa en Kosovo — hadden ook wat meer autonomie verworven, 
waardoorr tevens het overwicht van Servië binnen de federatie enigs-
zinss ingeperkt was. Kosovo werd in feite al bestuurd door Albanezen, 
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diee omstreeks 90% van de bevolking van de provincie uitmaakten, 
maarr nu werd meer onafhankelijkheid van Servië geëist en een status 
gelijkk aan die van de republieken. Door vele Serviërs werd Kosovo ech-
terr beschouwd als integraal deel van Servië. Het herbergde het patriar-
chaatt van de Servisch-orthodoxe kerk en werd in mythische termen 
gezienn als de geboortegrond van de Servische cultuur. In het najaar van 
19811 werd de Albanese beweging voor meer autonomie door het fede-
ralee leger (JNA) en de politie gewelddadig onderdrukt. Het was een 
voorproefjee van het uiterst repressieve regime dat door de inmiddels 
nationalistischh georiënteerde Servische leiding in Kosovo werd door-
gevoerdd vanaf begin 1989, nadat de bestaande autonomie was afge-
schaft.21 1 

Onderr de kleine Servische en Montenegrijnse minderheid in Koso-
voo was, deels in reactie op het Albanese autonomie-streven uit het 
beginn van de jaren '80, een Servisch-nationalistisch activisme ontstaan. 
Binnenn de propaganda van deze beweging werden Albanezen voorge-
steldd als primitieve barbaren die eerlijke en hardwerkende Servische 
boerenn naar het leven stonden, hun grond wilden afnemen, hun vrou-
wenn wilden verkrachten en Kosovo wilden afscheiden van Servië om 
zichh vervolgens aan te sluiten bij Albanië. Hoewel deze beweringen 
niett op feiten steunden, sloten ze enerzijds aan bij bestaande gevoelens 
vann angst en bedreigdheid onder plaatselijke Serviërs terwijl ze ander-
zijdss die gevoelens ook opriepen en aanzetten tot agressieve zelfverde-
diging.""  Aanvankelijk was de invloed van deze beweging marginaal en 
werdd zij door de staatsveiligheidsdienst beheerst, maar na een paar jaar, 
vanaff  het midden van de jaren '80, groeide de beweging sterk, vooral 
doorr steun van enkele invloedrijke nationalistisch-communistische in-
tellectuelenn en politici uit Belgrado. 

Inn dezelfde tijd was binnen de Servische Academie van Kunsten en 
Wetenschappenn in Belgrado door een groepje Servische schrijvers en 
intellectuelenn - deels dezelfden die het Servisch nationalisme in Koso-
voo steunden — een document opgesteld, het zogeheten Servisch Me-
morandum,, dat een nationalistisch georiënteerde visie gaf op de posi-
tiee van Servië binnen Joegoslavië. Een visie die nauw aansloot bij een 
langee traditie van Servisch nationalistisch denken.13 Servië, zo verluid-
dee het, was binnen de federatie onder Tito altijd stiefmoederlijk en on-
rechtvaardigg bedeeld geweest. Het had de grootste militaire bijdragen 
geleverdd in de oorlogen, het had het meest geleden, maar het was in 
vredestijdd altijd achtergesteld. Het was het slachtoffer van voortduren-
dee Sloveense en Kroatische politieke en economische discriminatie 

326 6 



STAATSDESINTEGRATIE ,, GEWEL D EN DECIV I  LISERING : JOEGOSLAVI Ë 

binnenn de federatie en de situatie van de Servische bevolkingsgroepen 
buitenn centraal Servië, in Kroatië, Bosnië en in Kosovo, werd als uit-
zonderlijkk slecht beoordeeld. Deze groepen zouden in direct levensge-
vaarr verkeren en geconfronteerd zijn met de dreiging van totale geno-
cide,, waarbij terugverwezen werd naar de genocidale aanvallen op 
Serviërss in de jaren '40 onder het fascistische Kroatische regime. De 
oplossingg van de Servische 'nationale kwestie', die door de communis-
tenn in 1945/46 verkwanseld zou zijn, zou absolute politieke prioriteit 
dienenn te hebben anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn. Het 
oudee ideaal van een Groot-Servië zou nog niets van zijn geldigheid 
hebbenn verloren en de 'territoriale eenheid van het Servische volk', te 
bereikenn door 'alle Serviërs te verenigen in één Servische nationale 
staat',, zou het enige middel zijn om 'het bestaan en de ontwikkeling' 
vann de Serviërs veilig te stellen. De Vestiging van de volledige nationa-
lee integriteit van het Servische volk, ongeacht in welke republiek of 
provinciee het woont, is haar historisch en democratisch recht'. Dit 
klassiekee nationalistische credo van nationale eenheid, politieke auto-
nomiee en culturele identiteit, aangevuld met ten dele juiste historische 
constateringen,, nationalistisch alarmistische retoriek en vileine be-
schuldigingenn aan het adres van andere bevolkingsgroepen, zou bin-
nenn de Joegoslavische verhoudingen explosief uitwerken.24 

Toenn de hoofdpunten van dit document in september 1986 in de 
perss uitlekten, volgden in het hele land geëmotioneerde reacties. De 
doorr de partij geregisseerde media in de diverse republieken, ook in 
Servië,, veroordeelden de ontvouwde denkbeelden als 'gevaarlijk chau-
vinisme',, de toenmalige Servische president Stambolic noemde het 
Memorandumm een 'In Memoriam' voor Joegoslavië, strijdig met de 
werkelijkee belangen van de Serviërs, en binnen de partij werd aange-
stuurdd op algehele afwijzing van de in het document vervatte ideeën. 
Ditt alles nam echter niet weg dat het Memorandum gedachten ver-
woorddee en gevoelens opriep die door vele Serviërs uit alle lagen van 
dee bevolking en binnen en buiten de partij gedeeld werden. Dat werd 
waarschijnlijkk scherp beseft door de toenmalige Servische partijleider 
Milosevic.. Zelf geen uitgesproken nationalist noch een charismatisch 
leiderr maar veeleer een gewiekste stalinistische bureaucraat, maakte hij 
hett programma uit het Memorandum goeddeels tot het zijne. Vervol-
genss zag hij kans daarmee andere communistische leiders in Servië ten 
vall  te brengen, zijn eigen machtspositie en die van zijn medestanders 
aanzienlijkk te versterken, en in Servië een proces van nationalistische 
heroriëntatiee en hernieuwde centralisering op gang te brengen. Wei-
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nigg middelen werden daarbij geschuwd, van politieke intriges binnen 
dee partij tot 'zuiveringen' en geheime politie-operaties, van geraffi-
neerdee perscampagnes tot manipulatie van de televisie, en van publie-
kee toespraken tot zorgvuldig geregisseerde massa-demonstraties, waar-
bijj  'de massa's' met bussen door heel Servië werden vervoerd en op 
dezelfdee wijze ook in andere republieken werden ingezet voor mani-
festaties.25 5 

Mett deze handelwijze brak de politieke en intellectuele elite die zich 
rondd Milosevic had geschaard met twee fundamenten van de Joegosla-
vischee binnenlandse politiek onder Tito: in plaats van het etnische na-
tionalismee behoedzaam in te perken werd het openlijk tot politieke 
prioriteitt verheven en in plaats van uitsluiting van de bevolking van 
politiekee participatie werd deze nu op populistische wijze massaal ge-
mobiliseerd.. Het waren twee grote stappen in de richting van destabi-
liseringg en desintegratie van de Joegoslavische federale staat en samen-
levingg en hoewel zich binnen Servië een zekere oppositie voordeed, 
wass deze niet sterk genoeg om het aanzwellende nationalistische tij te 
keren. . 

Hett Servisch nationalisme, als ideologie, sentiment en beweging, 
wordtt onder meer gekenmerkt door een groot contrast tussen een 
veelall  in bombastische toonzetting uitgedragen zelfverheffing en supe-
rioriteitsaanspraakk - vaak gekoppeld aan denigrerende uitlatingen 
overr andere naties en bevolkingsgroepen - én een knagende twijfel 
daaraan,, die wijst op dreigend besef van inferioriteit. Dit complex, 
waarvann de beide uiteinden op het eerste gezicht strijdig lijken maar in 
feitee nauw met elkaar samenhangen, kan zich zowel uiten in een neer-
buigendee nationale grootmoedigheid als in een grote gevoeligheid 
voorr mogelijke achterstelling, die paranoïde trekken kan vertonen en 
tott grote agressiviteit kan leiden.26 Het Servische zelfbeeld, zoals dat 
tott uitdrukking komt in dit nationalisme, heeft een pendant in de ha-
bituss van menige Serviër en het is begrijpelijk dat de toenemende na-
tionalistischee mobilisatie onder de grootste bevolkingsgroep binnen 
Joegoslaviëë onder meer gevoelens van bedreiging en vrees opriep onder 
anderee bevolkingsgroepen in het land. Zulks temeer omdat Serviërs 
zowell  in het Joegoslavische leger als in de politiekorpsen van de ver-
schillendee republieken sterk vertegenwoordigd waren. De voortgaan-
dee activering van het Servisch nationalisme droeg gaandeweg bij aan 
verderee verscherping van het nationaal besef onder andere bevolkings-
groepen,, in het bijzonder in Slovenië en Kroatië, waarbij vooral in de 
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laatstgenoemdee republiek teruggegrepen kon worden op een eigen 
langee traditie van nationalisme. 

Slovenië,, de meest noordelijke en welvarende republiek, die niet 
grensdee aan Servië en waar geen omvangrijke Servische minderheid 
woonde,, werd sinds 1986 geleid door een reformistische communisti-
schee elite. Het culturele klimaat was relatief liberaal, er was een op 
meerr democratisering gerichte jeugdbeweging — waarin overigens ook 
geflirtt werd met nationaal-socialistische symbolen en ideeën — en er 
warenn dissidente intellectuelen die druk uitoefenden op het regime. 
Kortt na het verschijnen van het Servisch Memorandum verschenen de 
'Bijdragenn aan het Sloveense Nationale Programma' waarin opgeroe-
penn werd tot het sluiten van de Sloveense rijen, het communisme werd 
bekritiseerd,, de relatief grote economische bijdrage van Slovenië aan 
dee federatie werd gehekeld, en het idee werd geopperd dat Slovenië 
wellichtt beter uit de federatie kon treden. Voorts werd opgeroepen tot 
eenn geestelijke heroriëntatie op het rooms-katholicisme. Mede onder 
zwaree druk vanuit Belgrado en het leger wees de Sloveense communis-
tischee leiding dit alles aanvankelijk af maar door het toenemend Ser-
vischh nationalisme kwamen de regionale communistische en dissiden-
tee elites nader tot elkaar. In een politieke stroomversnelling werd 
beslotenn tot een meerpartijensysteem en het houden van vrije ver-
kiezingen,, gevolgd door een grondige en goeddeels geheime voorbe-
reidingg op nationale onafhankelijkheid, de afkondiging van soeve-
reiniteitt in september 1989 en — na vele politieke verwikkelingen die 
leiddenn tot verdere radicalisering van standpunten — van onafhanke-
lijkheidd in juni 1991. 

Inn Kroatië kwam de nationalistische reactie op de Servische nationale 
mobilisatiee traag op gang. Zoals gezegd, was begin jaren '70 een herle-
vingg van Kroarisch nationalisme binnen de partij en in culturele orga-
nisatiess met kracht onderdrukt. Een deel van het politieke en intellec-
tuelee partijkader was weggezuiverd, sommigen waren uitgeweken, 
anderen,, onder wie de voormalige partizanenleider, JNA-generaal en 
militairr historicus Tudjman, waren voor kortere of langere tijd gevan-
genn gezet. Bovendien grensde Kroatië aan Servië, woonde er een aan-
zienlijkee Servische minderheid en waren Serviërs zowel in het bestuur 
alss binnen de politie sterk vertegenwoordigd. Naarmate het Servisch 
nationalismee echter radicaliseerde, wat ook gepaard ging met scherpe 
campagness in de massa-media tegen de Moslims, de Kroaten en het 
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fascistischee Kroatische Ustasja-regime uit de jaren '40, nam onder de 
Kroatischee elites de ongerustheid toe en begin 1989 werd de nationalis-
tischh georiënteerde Kroatische Democratische Unie (HDZ) onder lei-
dingg van Tudjman opgericht. De reactie van het Kroatische commu-
nistischee regime was tweeslachtig: een deel wilde repressie van het 
nationalisme,, een ander deel, in toenemende mate bevreesd voor Mi-
losevicss regime in Servië, zocht naar hervormingen en aansluiting bij 
dee nationalisten. Toen eind 1989 in navolging van Slovenië besloten 
wass tot een meerpartijensysteem en verkiezingen, startte in 1990 een 
Kroatischh nationalistische campagne van de kant van de HDZ. Daar-
inn werd welbewust aangesloten bij oude Kroatische politieke verlan-
genss en symbolen en ook bij het verleden van de Ustasja-beweging, 
zowell  dat van vóór als van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook wer-
denn de Servische dreiging en het verondersteld barbaarse karakter van 
dee Serviërs breed uitgemeten en veroorloofde Tudjman zich tijdens 
massa-manifestatiess luid toegejuichte opmerkingen als: 'Goddank is 
mijnn vrouw geen Jodin of Servische', en: 'Bosnië-Herzegovina is een 
nationalee staat van de Kroatische natie'. Bovendien werden de Kroati-
schee gemeenschappen van emigranten in het buitenland, die deels te-
ruggingenn op Kroaten die in 1945 de wijk hadden genomen en deels 
opp Kroaten die rond 1970 gevlucht waren, gemobiliseerd. Verbijsterd 
meendenn Servische waarnemers de herrijzing van 'het Kroatische fas-
cisme'' vast te kunnen stellen, waarmee weer een stap in het proces van 
toenemendee polarisatie en desintegratie was gezet. 

Dee ironie is dat het Kroatische en het Servische nationalisme in veel 
opzichtenn op elkaar lijken, het 'narcisme van de kleine verschillen' 
speeltt hier een belangrijke rol.27 Ook het Kroatisch nationalisme 
wordtt gekenmerkt door een contrast tussen een vérgaande superiori-
teitsaanspraakk en een dreigend inferioriteitsbesef, door rancune en res-
sentiment,, en door een aanzienlijk agressief potentieel. In april 1990 
wonn de HDZ met een ruime marge de verkiezingen en in mei werd 
Tudjmann president van Kroatië. In juni 1991 volgde de onafhankelijk-
heidsverklaring.18 8 

Eenn belangrijke consequentie van de geschetste verscherping van de 
concurrentiestrijdd der elites was de groeiende desidentificatie van grote 
delenn van de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar. Gezien de 
zwakkee natievorming was die identificatie toch al problematisch, maar 
doorr alle Servische en Kroatische populistisch-nationalistische cam-
pagnes,, het veelvuldig propagandistisch oprakelen van zeer pijnlijke 
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kwestiess uit het verleden, het interpreteren van het heden in termen 
vann dat verleden, en het regelrecht aanzetten tot toenemende onder-
lingee groepshaat, vooral van Servische en Kroatische kant, werden de 
etnisch-nationalee grenzen scherper getrokken en gingen de diverse be-
volkingsgroepenn binnen Joegoslavië elkaar steeds meer als vijanden be-
schouwen.199 Terwijll  de elites nog met elkaar aten, dronken, overlegden 
enn onderhandelden, zij het in een sfeer van toenemende spanning, 
achterdochtt en angst, werden op verschillende niveaus sinistere voor-
bereidingenn getroffen om elkaar ook als vijanden te gaan behandelen: 
mett geweld. Daarmee werd het proces van desintegratie van de Joego-
slavischee staatssamenleving in toenemende mate irreversibel. 

3.. GEWELD 

Dee desintegratie of fragmentatie van een geweldsmonopolie is altijd 
eenn complex proces. Deels wordt het doelbewust op gang gebracht 
doorr belanghebbende partijen, wier handelen in de voorbereidingsfase 
mett geheimhouding is omgeven en pas zichtbaar wordt in de uitvoe-
ring,ring, deels krijgt het veelal al spoedig een eigen onbedoelde dynamiek 
diee door geen der betrokken partijen meer beheerst wordt en waarin 
allee min of meer worden meegezogen. Inmiddels is echter in het geval 
vann Joegoslavië voldoende informatie beschikbaar voor een summiere 
schets.. Hoewel Joegoslavië, zoals gezegd, geen democratie en geen 
rechtsstaatt was en de hoeders van het geweldsmonopolie - leger, poli-
tiee en geheime diensten — dus slechts in beperkte mate konden gelden 
alss instanties die zonder aanziens des persoons op wettige wijze de orde 
handhaafden,, was het land decennialang tamelijk succesvol gepacifi-
ceerd,, in die zin dat individuele en collectieve geweldpleging in het da-
gelijkss leven beperkt waren.30 

Hett nationale leger, voortgekomen uit Tito's partizanenleger uit de 
jarenn '40, had haar hoofdkwartier in Belgrado en was verder over het 
helee territorium verspreid in gekazerneerde garnizoenen met eigen be-
wapening,, uitrusting en arsenalen. Het telde zo'n 70.000 officieren 
(vann wie circa 70% Serviërs en Montenegrijnen) die zoals gebruikelijk 
dee nodige privileges genoten en tamelijk afgeschermd in een eigen mi-
litairee wereld leefden. Dit officierskader beschouwde het JNA overwe-
gendd als de nationale hoedster van de soevereiniteit van de Joegoslavi-
schee federatie en van het communisme zoals belichaamd in de partij. 
Omdatt Bosnië-Herzegovina het centrale deel van Joegoslavië vormde 
enn in de nationale strategische doctrine rekening werd gehouden met 

331 1 



C I V I L I S E R I N GG EN D E C I V I  L I S E R I N G 

eenn vijandige aanval van alle kanten waren daar grote militaire voorra-
denn en installaties geconcentreerd. Datzelfde strategisch denken had 
geleidd tot het handhaven van grote aantallen militair getrainde reser-
vistenn en tot het opbouwen van een parallelle semi-militaire organisa-
tie,, de territoriale defensiemacht (TO). De TO was per republiek ge-
organiseerdd en bestond steeds uit ettelijke tienduizenden boeren en 
burgerss met militaire training en uitrusting, die in geval van een vijan-
delijkee aanval snel oproepbaar zouden zijn en als guerrillatroepen zou-
denn kunnen opereren. Deze TO had een afzonderlijke commando-
structuur,, eigen, overwegend lichte, bewapening, eigen voorraden 
munitiee en wapens, en was gerecruteerd uit de regionale mannelijke 
bevolking.. Deze condities impliceerden in elk geval dat zeer veel man-
nelijkee Joegoslaven militaire training en ervaring hadden, dat overal in 
hett land aanzienlijke hoeveelheden wapens en munitie beschikbaar 
warenn en dat velen daartoe in principe toegang hadden of gemakkelijk 
kondenn krijgen. 

Ookk de politie, die qua opleiding, uitrusting en organisatie overi-
genss eerder militair dan civiel georiënteerd was, was per republiek ge-
organiseerdd en kende een oververtegenwoordiging van Serviërs, vooral 
inn de hogere rangen, net als in het leger. Deze overrepresentarie van 
Serviërss vloeide deels voort uit de Servische militaire traditie maar was 
voorall  het gevolg van partijbeleid waarbij Servische Joegoslaven als het 
waree 'gecompenseerd' werden voor de relatieve zwakte van Servië bin-
nenn de federatie. Wat de geheime diensten betreft, mag aangenomen 
wordenn dat vooral de inlichtingendienst van het leger uitstekend geïn-
formeerdd was over nagenoeg alle politieke groepen en ontwikkelingen 
inn het hele land. 

Ditt uitgebreide apparaat van het geweldsmonopolie had in vredes-
tijdd tamelijk effectief gefungeerd, maar met het oplopen van de natio-
nalistischee politieke spanningen binnen en tussen de elites en tussen 
dee etnische groepen en republieken werd dat steeds moeilijker. De hele 
militair-politiëlee structuur van het land kwam onder steeds zwaardere 
drukk te staan. Wanneer leger en politie hun centrale commandostruc-
tuurr en hun eenheid hadden behouden, hadden zij zeker het toene-
mendd geweld binnen de samenleving kunnen beheersen en de publie-
kee orde kunnen handhaven, maar juist die gingen verloren. 

Vann fundamentele betekenis was de verlamming die optrad binnen 
dee centrale staf van de strijdkrachten. Hoewel tot de verklaringen van 
onafhankelijkheidd van Slovenië en Kroatië in juni 1991 veel gespecu-
leerdd werd over een mogelijke staatsgreep van het JNA, bleef het op-
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percommandoo zich beschouwen als ondergeschikt aan het centrale 
collectievee presidentschap van de federatie. Dit laatste, samengesteld 
uitt vertegenwoordigers van de republieken, van wie er steeds één rou-
lerendd als president van de federatie optrad, kon door toenemend te-
gensteldee belangen en scherpere onderlinge strijd steeds minder tot 
besluitvormingg komen. Vanuit de centrale staf van het JNA werd bij 
herhalingg geprobeerd, een enkele maal ook door grove intimidatie, be-
sluitvormingg af te dwingen, maar dat mislukte, en militair ingrijpen 
opp eigen gezag, zonder politieke steun, werd niet aangedurfd, zelfs niet 
toenn bijvoorbeeld duidelijk werd dat het nieuwe bewind in Kroatië 
bezigg was met geheime wapenimporten waarover de militaire inlich-
tingendienstt getrouw rapporteerde.31 

Behalvee met verlamming in het centrum, kreeg het leger ook te 
kampenn met oplopende interne spanningen binnen het officierskorps. 
Mett de verscherping van de nationalistische tegenstellingen groeide 
tussenn Servische, Sloveense en Kroatische officieren wantrouwen, wat 
ookk aanleiding gaf tot politiek geïnspireerde promoties, degradaties en 
overplaatsingen.. Maar ook in de kring van hogere Servische officieren 
namm factievorming toe: het merendeel bleef aanvankelijk trouw aan de 
nationalee missie van het JNA - het behoud van Joegoslavië - maar een 
groeiendee minderheid raakte meer en meer Servisch-nationalistisch 
georiënteerd. . 

Toenn het JNA daadwerkelijk betrokken raakte in de openlijke vijan-
delijkhedenn die in de zomer van 1991 doorbraken, vormde deze factie-
vormingg een belangrijke verklaring voor het inconsistente en uit mili -
tairr oogpunt soms irrationele optreden van JNA-eenheden. Waar 
sommigee commandanten bijvoorbeeld trachtten vijandelijkheden tus-
senn Serviërs en Kroaten te voorkomen dan wel strijdende partijen te 
scheiden,, kozen andere, veelal op instigatie van het Servische regime 
vann Milosevic, militair partij voor Servische strijdgroepen, negeerden 
centralee bevelen, of opereerden op eigen houtje, zoals bij de voort-
gaandee artilleriebeschietingen van Dubrovnik. Ook desertie van offi-
cierenn en dienstplichtige soldaten werd nu een aanzienlijk probleem, 
evenalss massale dienstplichtontduiking, die ook op grote schaal in Ser-
viëë voorkwam. De voornaamste behoeder van het geweldsmonopolie, 
hett nationale leger, raakte zo zelf onderhevig aan desintegrerende 
krachtenn en begon bij te dragen aan de fragmentatie van dat monopo-
lie. . 

Eenn andere belangrijke ontwikkeling was de splitsing die optrad 
tussenn het leger en de TO-eenheden in Slovenië, Kroatië en later in 
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Bosnië-Herzegovina.. Bijtijds had de legertop beseft dat de TO-strijd-
krachtenn in Slovenië en Kroatië formeel onder de nieuwe regimes in 
diee republieken kwamen te vallen en bovendien in het geval van Slove-
niëë nagenoeg geheel uit Slovenen bestonden en in Kroatië voor een 
groott deel uit Kroaten. Snel werd overgegaan tot ontwapening van de 
TO-eenheden,, maar in Slovenië werd dit door het nieuwe bewind 
ontdektt voordat de operatie geheel geslaagd was. De resterende Slo-
veensee TO-troepen speelden een hoofdrol bij de blokkering van de 
JNA-garnizoenenn in hun kazernes en bij het tegenhouden van de ge-
pantserdee JNA-colonne die Slovenië binnenviel vanuit Kroatië tijdens 
dee tiendaagse oorlog die volgde op de Sloveense verklaring van onaf-
hankelijkheid.. Het werd de kern van het Sloveense nationale leger. In 
Kroatiëë slaagde de ontwapening grotendeels wel, maar vervolgens slo-
tenn vele TO-leden zich aan bij de Kroatische politie en samen met vele 
opgeroepenn Kroatische reservisten vormden zij de Kroatische nationa-
lee garde. Deze garde werd de kern van het Kroatische leger in oprich-
ting,, was actief bij de blokkering van JNA-garnizoenen in Kroatië en 
bijj  de strijd tegen de ongeregelde Servische troepen en het JNA in 
Oost-Slavonië. . 

Dee politie, de andere pijler van het geweldsmonopolie, raakte ook 
inn toenemende mate nationalistisch gepolitiseerd en daardoor ont-
wricht,, vooral in etnisch gemengde gebieden in Kroatië en in Bosnië-
Herzegovina.. Het nieuwe Kroatische bewind verordonneerde bijvoor-
beeldd nieuwe nationalistisch geïnspireerde insignes en uniformen die 
voorr de vele Servische politiemannen in Kroatië on(ver)draaglijk 
waren.. Bovendien werden veel Servische politiemensen bedreigd met 
ontslagg en vervanging door Kroaten. Ook in andere diensten en be-
drijvenn deed zich dat trouwens voor: de nu nationalistisch georiënteer-
dee regimes in de voornaamste republieken verdreven leden van andere 
groepenn uit hun functies en vervingen die door 'eigen' mensen. Omdat 
niett alleen alle overheidsfuncties maar ook talloze economische func-
ties,, zoals gebruikelijk in een communistische maatschappij, onder de 
politiekee leiding ressorteerden, lagen hier vele mogelijkheden voor 
materieell  gewin voor trouwe aanhangers. De Servische opstand in 
KninKnin en ook in andere overwegend door Serviërs bewoonde plaatsen 
werdd mede ontketend door bewapende (ex-) politiemannen die uit 
hunn voorraden en andere aan hen bekende arsenalen ook 'betrouwba-
re'' plaats- en streekgenoten bewapenden.32 

Dee Servische gemeenschappen in Kroatië werden gemanipuleerd 
doorr lokale Servische nationalisten, die zelf in toenemende mate van-

334 4 



STAATSDESINTEGRATIE ,, GEWEL D EN DECIVILISERING : JOEGOSLAVI Ë 

uitt Belgrado geregisseerd werden, maar de gematigde meerderheden 
onderr de Serviërs kregen ook geen enkele ruimte van het nieuwe regi-
mee van Tudjman in Zagreb: dit liet niets na om de Serviërs in Kroatië 
vann zich te vervreemden en in de nieuwe Kroatische grondwet werden 
zijj  zelfs in het geheel niet genoemd. Gematigde Servische politici ver-
lorenn zo steeds meer terrein aan radicaal nationalistische Servische lei-
ders.. Politie-officieren die nog probeerden de scherper wordende on-
derlingee verhoudingen in etnisch gemengde gebieden te beheersen, de 
plaatselijkee orde overeind te houden en aan alle kanten aan te dringen 
opp matiging, verloren hun greep op de ontwikkelingen en in enkele 
gevallenn werden zij vermoord. Deze en andere verspreide geweldsinci-
dentenn illustreerden de al vérgevorderde ondermijning van de handha-
vingg van het geweldsmonopolie en de nu op allerlei plaatsen in Joego-
slaviëë snel naderbij komende daadwerkelijke depacificering van de 
publiekee orde. 

Eenn belangrijke rol in de wending naar openlijke collectieve geweld-
plegingg werd gespeeld door para-militaire Servische en Kroatische 
strijdgroepenn die, al dan niet in combinatie met lokale machthebbers 
off  in collusie met het centrale Servische of Kroatische bewind, tot ge-
weldgebruikk overgingen. Zij begonnen wegversperringen op te zetten, 
richttenn road-blocks op, bezetten belangrijke kruispunten en organi-
seerdenn gewapende 'zelfverdediging' van 'eigen' dorpen en buurt-
schappen.. Voorts kwam het tot overvallen op politieposten, infiltratie 
inn gebieden van 'anderen en verspreide aanvallen op leden van de 'an-
dere'' bevolkingsgroepen.33 De sterke herleving van het Servisch natio-
nalismee had in Servië ruimte doen ontstaan voor allerlei nationalisti-
schee partijen en groepen waarvan een deel teruggreep op het Servische 
chetnik-verzett in de Tweede Wereldoorlog. Direct na de Joegoslavi-
schee capitulatie in april 1941, nog vóór het ontstaan van Titos partiza-
nenbeweging,, was de legerkolonel Mihajlovic een nationaal Servische 
verzetsbewegingg begonnen, die overigens later beticht werd van colla-
boratiee met Duitsers en Italianen. Deze verzetsstrijders noemden zich 
chetnikss naar de naam van de Servische strijders die zich vroeger tegen 
dee Turkse overheersers hadden gekeerd. Tussen de veelal communisti-
schee partizanen en de nationalistische chetniks ontstond ernstige riva-
liteitt en militaire strijd die aan het einde van de oorlog door de partiza-
nenn werd gewonnen. Mihajlovic werd gefusilleerd en vele gevangen 
genomenn chetniks werden na het uitsteken van hun ogen op gruwelij-
kee wijze door Tito's troepen omgebracht. Onder sommige Servische 
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nationalistenn ontstond nu het idee van rehabilitatie van Mihajlovic en 
dee zijnen en in navolging van zijn beweging werden een aantal para-
militairee groepen gevormd. De organisatie, financiering en bewape-
ningg van deze groepen vond waarschijnlijk ten dele plaats vanuit de 
extreem-nationalistischee partijtjes en ten dele vanuit het JNA, Milos-
evic'ss regime in Belgrado en de Servisch-orthodoxe kerk. 

Inn de schaduw van Tudjman's H D Z en vanuit andere extreem-na-
tionalistischee Kroatische partijtjes waren soortgelijke groepen ontstaan 
diee zich identificeerden met de oude ustasja-beweging. Uiteindelijk 
werdenn in Bosnië-Herzegovina ook door Moslims dergelijke strijd-
groepenn gevormd. 

Dezee ongeregelde benden waren sterk persoonlijk gebonden aan 
hunn commandanten, ze tooiden zich met krijgshaftige namen, en be-
stondenn uit een mengelmoes van mannen: (ex-)militairen, (ex-)politie-
mensenn en ultra-nationalistische vechtersbazen maakten er deel vanuit 
maarr ook beroepscriminelen, moordenaars, pooiers, sportschoolhou-
derss en losse avonturiers. Wat zij allen gemeen hadden, was vaardig-
heidd in en voorliefde voor geweldpleging en in vele gevallen zijn zij ver-
antwoordelijkk geweest voor de meest extreme gruweldaden die in 
Joegoslaviëë de laatste jaren gepleegd zijn. Hoewel deze benden, zeker 
naa het ontstaan van de openlijke oorlogsomstandigheden in de zomer 
vann 1991, tamelijk zelfstandig konden opereren, zijn er sterke aanwij-
zingenn dat hun commandanten ook opdrachten ontvingen van de 
hoogstee Servische en Kroatische politieke en militaire autoriteiten. 
Ookk zijn er voorbeelden van rechtstreekse samenwerking met geregel-
dee legereenheden van het JNA, het Bosnisch-Servische en het Kroati-
schee leger. Het doet denken aan de Ottomaanse militaire traditie waar-
inn ongeregelde troepen vaak in de voorhoede van reguliere eenheden 
opereerden.. In enkele gevallen zijn naar het oordeel van de hoogste au-
toriteitenn te extreem opererende benden met geweld uitgeschakeld.34 

Dezee benden belichaamden bij uitstek de 'heropstanding van de 
krijgers'' die in Joegoslavië vanaf 1990 op grote schaal heeft plaatsge-
vondenn en die in termen van Elias' theorie kan worden beschouwd als 
hett tegendeel van het 'temmen' van de krijgers. Hun optreden illus-
treertt ook hoe de desintegratie van de centrale staat en de verzwakking 
vann het centrale geweldsmonopolie van bovenaf, gepaard is gegaan 
mett initiatieven van onderop die bijdroegen aan verdere decentralise-
ringg en deconcentratie van de geweldsmiddelen en hoe daardoor de 
voorheenn meer gepacificeerde betrekkingen binnen de Joegoslavische 
samenlevingg werden ondermijnd en aangetast. 

336 6 



STAATSDESINTEGRATIE ,, GEWEL D EN DECIVILISERING : JOEGOSLAVI Ë 

Inn dit verband is ook het ontstaan van lokale krijgsheren of warlords^ 
all  dan niet in samenwerking met geregelde en ongeregelde strijdgroe-
penn van buitenaf, van belang geweest. Naarmate de politieke spannin-
genn op het centrale federatieve niveau toenamen en de situatie steeds 
dreigenderr werd, groeiden op plaatselijk niveau, vooral in etnisch ge-
mengdee gebieden, bij velen toenemende gevoelens van onveiligheid. 
Waarr bijvoorbeeld in Servische gemeenschappen binnen Kroatië de 
Servischee politie dreigde te worden afgedankt en vervangen door na-
tionalistischee Kroatische politie-eenheden, voelden vele plaatselijke 
Serviërss de institutionele bescherming door het staatsapparaat van zich 
wegglippenn en begon men protectie te zoeken bij elkaar en bij 'sterke' 
lokalee figuren, soms (ex-)politiemensen, soms criminelen, soms boe-
ren,, herders of anderen met een reputatie op het gebied van geweld. 
Rondomm deze figuren kristalliseerde zich dan een kern uit van gewa-
pendee mannen die protectie konden bieden, bewakingsdiensten op 
zichh namen, road-blocks bemanden en dergelijke meer. Sommigen 
onderr hen groeiden uit tot krijgsheren die een beperkt territorium be-
heerstenn — een dorp, een buurt, een streek — daarbinnen de wet kon-
denn stellen, 'belasting' konden heffen en vijandig geachte anderen 
kondenn terroriseren, ombrengen of verjagen. Zo groeiden ook van 
'onderaf'' 'autonome' gebieden die soms ook wel van 'bovenaf' geleid 
werdenn maar lang niet altijd volledig beheerst. 

Hett is uiteraard een anachronistische vergelijking maar deze hele ont-
wikkelingg vertoont enkele frappante, zij het weinig diepgaande, over-
eenkomstenn met het proces van feodalisering zoals dat onder andere 
doorr Elias is geschetst voor de latere Middeleeuwse samenleving in 
West-Europa.. Vanaf de zomer van 1991 gingen de desintegratie van het 
geweldsmonopolie,, openlijk oorlogsgeweld en de fragmentatie van de 
beheersingg van het territorium in delen van Kroatië en wat later ook in 
Bosnië-Herzegovinaa hand in hand. Het geweld leidde niet alleen tot 
eenn zeer omvangrijk verlies aan mensenlevens, grootscheepsee materiële 
destructiee en blijvende misère voor miljoenen Joegoslaven, maar vol-
tooidee ook de desintegratie van de staatssamenleving. Het bracht een 
zodanigee polarisatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen teweeg 
datdat verwacht kan worden dat hernieuwde 'normalisering' van de be-
trekkingen,, nog afgezien van verzoening of reïntegratie, buitengewoon 
moeilijkk zal zijn en in elk geval decennia zo geen generaties lang zal 
duren. . 
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4.. DECIVILISERING 

Dee Britse socioloog Stephen Mennell heeft erop gewezen dat het in 
hethet Westen in de afgelopen eeuw aanzienlijk moeilijker is geworden 
omm de ontwikkeling van samenlevingen en culturen, van sociale groe-
penn en individuen vergelijkenderwijs te beschrijven en te analyseren 
inn termen van 'meer' en 'minder' geciviliseerd. Het rond 1900 in 
West-Europaa nog wijdverbreide vertrouwen in de mogelijkheden van 
maatschappelijkee en culturele Vooruitgang' of, neutraler en beter, van 
'ontwikkeling',, is door de uiterst destructieve en ontwrichtende we-
reldoorlogen,, de moord op de Joden, en het door de dekolonisering 
toegenomenn besef van de duistere kanten van het Europese imperialis-
me,, diepgaand geschokt en wezenlijk aangetast. Wellicht meer dan 
ooitt tevoren zijn mensen in Europa zich er ook van bewust dat deze 
catastrofess juist mede zijn voortgevloeid uit verschillende vormen van 
collectievee superioriteitswaan. 

Opp grond hiervan staan velen huiverig tegenover elke gedachte over 
(dee mogelijkheden van) ontwikkeling en vooruitgang of wijzen die 
principieell  van de hand. Ten opzichte van sociaal-wetenschappelijke 
ontwikkelingstheorieënn — zeker als die betrekking hebben op mense-
lij kk gedrag, op cultuur of civilisering — heerst veel scepticisme, en veel-
all  wordt de voorkeur gegeven aan het vermijden van vergelijkingen en 
vann oordelen in termen van 'meer' of 'minder' ontwikkeld of 'meer' of 
'minder'' geciviliseerd. In kringen van professionele historici en sociale 
wetenschapsbeoefenaarss zijn velen zich ook scherp bewust van de 
theoretische,, methodologische en empirische haken en ogen van der-
gelijkee vergelijkingen, is men beducht voor etnocentrisme, en is ver 
doorgevoerdd (cultureel) relativisme in vele vormen wijdverbreid. 
Tegenn deze achtergrond is in het verleden ook herhaaldelijk kritiek ge-
leverdd op Elias' civilisatietheorie.35 

Tegelijkertijdd is het, zoals eerder gesignaleerd in de laatste paragraaf 
vann hoofdstuk II, tamelijk vanzelfsprekend gebleven om wel uitdruk-
kingenn te gebruiken als het 'verval', de 'ineenstorting', of 'het einde 
vann een beschaving', en te spreken over 'beschaafde landen' dan wel 
overr 'barbarij' of'barbarisering'.36 

Datt laatste is ook in het geval van Joegoslavië vaak gedaan, zowel 
doorr buitenstaanders als door de betrokkenen zelf. De termen 'be-
schaafd'' versus 'barbaars' of 'primitief' speelden en spelen in de beeld-
vormingg van de diverse bevolkingsgroepen ten opzichte van elkaar en 
inn de politieke propaganda een prominente rol. Zo menen vele Slove-
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nenn dat het einde van de Europese beschaving begint bij hun grens 
mett Kroatië. Kroatische nationalisten betogen op hun beurt dat zij als 
erfgenamenn van de katholieke Habsburgse beschaving de Europees-
christelijkee waarden verdedigen tegen de primitieve orthodoxe Ser-
viërss van de Balkan. Veel Serviërs zien zich vaak weer als voorhoede 
vann het christendom in de strijd tegen oriëntaalse barbarij en funda-
mentalistischee islamitische horden die Europa huns inziens dreigen te 
overspoelen.. Heel wat Bosnische Moslims menen, niet geheel zonder 
grond,, dat juist zij Europese waarden als de niet-religieuze, multi-etni-
schee staat verdedigen tegen fascistoïde Balkan barbaren.37 

Inn al deze gevallen worden de betrokken termen uiteraard primair 
gebruiktt als normatieve en sterk emotioneel geladen strijdbegrippen. 
Datt is hier niet de bedoeling. Het doel is 'decivilisering' te gebruiken 
alss veelomvattend sociologisch begrip dat tot functie heeft bepaalde 
gebeurtenissenn en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beter 
tee begrijpen. Wie Elias' 'Ontwerp van een civilisatietheorie' leest tegen 
dee achtergrond van historisch-sociologische kennis over de crisis in 
Joegoslavië,, wordt getroffen door het besef dat veel van de daarin be-
schrevenn ontwikkelingstrends op lange termijn zich in het geval van 
Joegoslaviëë - over de korte termijn van de afgelopen vijftien jaar - juist 
inn tegenovergestelde richting hebben bewogen. Een eenvoudigweg 
minn of meer mechanisch tegenover elkaar stellen van 'civilisering' en 
'decivilisering'' voldoet echter niet. Aansluitend op het betoog aan het 
slott van hoofdstuk II , lijk t het zinvoller te denken in termen van dyna-
mischee spanningsbalansen tussen 'civiliserende' en 'deciviliserende' 
krachtenkrachten op verschillende niveaus van integratie. Het gaat er dan om 
vastt te stellen hoe die dynamische balans van krachten er in een be-
paaldee periode uitziet en op grond daarvan te besluiten of er sprake is 
vann dominantie van civiliserende krachten en ontwikkelingen dan wel 
vann dominantie van decivilisering gedurende de betrokken periode. 
Uiteraardd is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar voor dit uit-
gangspuntt pleit dat erkend wordt dat elk mens en elke menselijke sa-
menlevingg in beginsel civiliserende en deciviliserende krachten en pro-
cessenn herbergt, dat wezenlijk rekening wordt gehouden met het 
ontwikkelingskarakterr van de sociale werkelijkheid, en dat het althans 
inn principe mogelijk wordt de ontwikkeling van grootschalige maat-
schappelijkee crises beter te begrijpen en te verklaren. 

Wanneerr we deze gedachtegang toepassen op de ontwikkelingen in 
Joegoslaviëë in de laatste decennia dan leidt dat in grote trekken tot het 
volgendee beeld. De gedragsstandaarden en het gedrag van mensen en 
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groepen,, hun manieren van doen en denken, van voelen en waarde-
ren,, hangen nauw samen met de structuur en de ontwikkeling van de 
institutionelee arrangementen in de samenleving. In Joegoslavië heb-
benn die institutionele arrangementen op vrij korte termijn voor zeer 
velenn ingrijpende veranderingen ondergaan. De federatieve centrale 
staatt is uiteengevallen terwijl de afzonderlijke republieken een meer 
statelijkk karakter hebben gekregen. Het gedurende een halve eeuw ta-
melijkk stabiele centrale geweldsmonopolie is gedesintegreerd en ge-
fragmenteerdd en collectieve geweldpleging heeft in een aantal regio's 
vrijj  plotseling op grote schaal en grillige wijze zijn intrede gedaan. De 
heerschappijstructuren,, de handelingsketens en interdependenties 
waarbinnenn mensen hun gedrag reguleerden en waarop zij hun ver-
wachtingenn en strevingen afstemden, zijn afgebrokkeld of verbroken, 
inn hoog tempo herzien of werden niet langer erkend. Welke conse-
quentiess heeft dat alles voor degenen die in zo'n proces betrokken 
raken? ? 

Eenn belangrijk gevolg van de genoemde veranderingen is dat de ni-
veauss van onzekerheid, onberekenbaarheid en dreiging voor zeer velen 
binnenn de samenleving sterk stijgen. Zoals uiteengezet is dat in Joego-
slavië,, in het bijzonder in de streken waar actieve oorlogvoering ont-
stond,, ook onmiskenbaar het geval geweest. Het is plausibel dat deze 
maatschappelijkee ontwikkelingen op psychologisch vlak bij velen ge-
voelenss van toenemende spanning en onveiligheid, van angst en agres-
siee hebben opgeroepen. Het aandeel van mensen in het teweegbren-
genn van een dergelijke situatie is verschillend, de gevolgen ervan 
verschillenn van plaats tot plaats, en mensen reageren ook verschillend 
opp het ontstaan van zo'n situatie. 

Inn dit verband is een onderscheid tussen de besluitvormende poli-
tieke,, intellectuele en militaire elites, de daadwerkelijke geweldplegers 
enn de (potentiële) slachtoffers van het geweld van belang. Gevangen in 
dee wederzijdse polarisering van hun onderlinge concurrentiestrijd, 
hebbenn die delen van de elites die kozen voor extreem nationalisme en 
voorr het gebruik van geweld het voornaamste aandeel gehad in het 
scheppenn van een situatie waarin deciviliserende krachten de overhand 
kondenn krijgen. Vanuit een deels cognitieve, deels affectieve apprecia-
tiee van de kansen op bestendiging en uitbreiding van hun machtsposi-
tiess en op realisering van hun ideologische visies hebben zij ten dele uit 
bewustee berekening gehandeld, maar naarmate de situatie zich verder 
ontwikkelde,, werden ook zij in toenemende mate meegesleurd door 
dee stroom der gebeurtenissen en op allerlei manieren 'gedwongen' tot 
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volgendee zetten. Met het inslaan van de weg van nationalistische mo-
biliseringg en toenemend geweld verwijderden zij zich van de meer ge-
civiliseerdee gedragsstandaarden van de 'politieke cultuur van het 
woord'' en bekeerden zij zich tot de minder geciviliseerde en actief de-
civiliserendee 'politieke cultuur van het zwaard'.'8 Door hun toedoen 
kregenn de daadwerkelijke geweldplegers, zowel in de diverse militaire 
enn politiële organisaties als op lokaal niveau en in de para-miütaire 
strijdgroepen,, de ruimte om hun activiteiten te ontplooien. Daarmee 
breiddee het decivüiseringsproces zich in hoog tempo uit over de bevol-
kingsgroepenn in grotere gebieden. Het merendeel van de mensen in de 
omstredenn gebieden in Kroatië, Bosnië, en later ook in Kosovo, had 
nauwelijkss een actief aandeel in de bevordering van decivilisering maar 
zijj  hadden als (potentiële) slachtoffers vooral te rekenen met de moge-
lijkee gevolgen van de ontstane situatie. 

Geconfronteerdd met directe geweldsdreiging door vijandige ande-
renn zijn voor mensen eigenlijk maar drie reacties mogelijk: vechten, 
vluchtenn of één of andere vorm van min of meer afwachtende accom-
modatie,, van aanpassing aan de dan vaak snel, overweldigend en in-
grijpendd veranderende machtsverhoudingen ter plekke. Al deze drie 
reactiepatronenn zijn in Joegoslavië waarneembaar. Gewelddadige over-
vallenn door militaire formaties of strijdgroepen op steden en stadjes, 
dorpenn en gehuchten hebben vaak geleid tot golven van paniek en 
massalee vlucht, die zich voortplantten in nabijgelegen streken. De 
werkingg van paniek, van geruchten over gruweldaden en van oogge-
tuigeverslagenn over gewelddadigheden is des te sterker naarmatee bron-
nenn van betrouwbare informatie en verificatie schaarser worden en het 
functionerenn van communicatieve verbindingen afneemt.39 Dat is 
veelvuldigg het geval geweest, waarbij ook geruchten en doelbewust ge-
manipuleerdee desinformatie over naderend geweld zowel tot vluchtre-
actiess hebben geleid als tot de reactie van (terug)vechten bij degenen 
diee daartoe in staat waren, wat dan op zichzelf soms weer contra-ge-
weldd uitlokte. Degenen die niet konden of wilden vechten of vluchten 
maarr accommodatie ter plekke zochten, is dat, wanneer zij te maken 
kregenn met aanvallers uit een andere etnische groep, vaak na kortere of 
langeree tijd noodlottig geworden: zij werden slachtoffers van 'etnische 
zuivering'. . 

Dee desintegratie van de centrale staat en het geweldsmonopolie, het 
toenemendee geweld en de depacificering hebben voor velen ook ver-
anderingenn in zelfregulering geïmpliceerd: sterkere emotionele schom-
melingen,, minder matiging, meer affectgeladen gedragingen, minder 

341 1 



CIVILISERIN GG EN DEC IV I  LI  SERI NG 

differentiatiee in denken, voelen en waarderen, en meer fantasiegeladen 
voorstellingenn over de werkelijkheid. Deze veranderingen zijn niet al-
leenn sterk in de hand gewerkt door het ontstaan van de oorlogssituatie 
maarr ook teweeggebracht door de aanhoudende nationalistische pro-
pagandapaganda die, vooral van Servische en Kroatische kant, jarenlang op al-
lerleii  manieren over de mensen is uitgestort. Deze haatpropaganda 
wass en is zowel een uiting van decivilisering als een belangrijke kracht 
terr bevordering daarvan. De toch al niet sterke identificatie van de di-
versee bevolkingsgroepen met elkaar werd mede daardoor voor velen 
omgezett in toenemende wederzijdse desidentificatie, in dehumanise-
ringg en demonisering van 'andere' bevolkingsgroepen. Hoewel er aan 
allee kanten voorbeelden zijn van individuele mensen die tegen de 
stroomm in koelbloedig, verstandig, en humaan bleven denken en han-
delen,, raakten vele anderen bevangen door uitermate negatieve senti-
mentenn en fantasiegeladen voorstellingen omtrent de 'andere' etnische 
groepen.. Daarmee kwam voor velen ook de weg vrij om die 'anderen', 
bekendd of anoniem, op vaak zeer wrede wijze te terroriseren, te marte-
len,, te verkrachten ofte doden.40 

Dee welbewuste terreurdaden van para-militaire strijdgroepen en lo-
kalee krijgsheren maar ook van 'geregelde' legereenheden, niet alleen 
tegenn mannen en jongens van 'de vijand' maar ook tegen weerloze be-
jaarden,, tegen kinderen en vrouwen, gewonden en zieken, dienden 
zekerr de nationalistisch-politieke oorlogsdoelen van verovering en 
consolidatiee van territorium, gekoppeld aan 'etnische zuivering', maar 
zee zijn ook in termen van decivilisering te duiden. In de loop van de 
desintegratiee van Joegoslavië werden de krijgers relatief los gemaakt 
vann de maatschappelijke dwang tot zelfdwang die voordien ook voor 
henn gegolden had. Niet langer gebonden aan de heerschappijstruc-
tuur,, aan hogere autoriteiten, wetten, politie en justitie, konden zij 
zichh een autonomie verwerven die hen in staat stelde straffeloos - en 
vaakk ook uitdrukkelijk beloond - arbitraire macht over anderen uit te 
oefenen.. Daardoor konden zij ook min of meer ongeremd, niet gehin-
derdd door schaamte en gêne, en vaak ook ontremd, hun driften uitle-
venn ten koste van die anderen. Ik volsta met één voorbeeld dat symbo-
lischh is voor tienduizenden soortgelijke gebeurtenissen: leden van de 
Servischee Garde, een militi e van de Servische Vernieuwings Beweging, 
haddenn een 13-jarig islamitisch meisje gevangen genomen. Ze hadden 
haarr verkracht, alle twintig. Daarna hadden ze het meisje, van wie nog 
slechtss een schim restte, op een tank gezet en rondgereden. En gela-
chenn dat ze hadden.41 
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Volgenss Elias' theorie is een belangrijke aspect van civilisering gelegen 
inn matiging, zowel van het individuele gedrag als van de maatschappe-
lijkee machtsverhoudingen en omgangsvormen. Voor West-Europa 
heeftt hij aannemelijk gemaakt dat civilisering op lange termijn ge-
paardd is gegaan met een bepaalde maatschappelijke dwang tot zelf-
dwang,, met uitbreiding van de dwang tot vooruitzien en van de zelf-
dwang,, met afname van de contrasten en toename van de variaties in 
hethet gedrag, met verhoofsing van de krijgers, een zekere demping van 
driften,, de groei van schaamte en gêne, een sterkere binding van de 
bovenlagenn en sterkere druk van onderaf. Niets van dit alles is vanzelf-
sprekend,, noch een vaste gegevenheid. Altij d blijf t de mogelijkheid 
openn van nieuwe en andere ontwikkelingen en voor een korter of lan-
gerr durende, meer of minder fundamentele wending van het civilisa-
tieprocess in een andere richting. Ik heb aannemelijk trachten te maken 
datt de Joegoslavische tragedie zo'n wending belichaamt - een tijd 
waarinn deciviliserende krachten en ontwikkelingen de overhand heb-
benn gekregen op civiliserende - en geprobeerd die tragedie te verhelde-
renn vanuit het perspectief van de theorie. Uiteraard is de gegeven inter-
pretatiee vatbaar voor discussie en zijn vele vragen onbeantwoord 
gebleven,, maar misschien kan voortgezet onderzoek naar de samen-
hangenn tussen staatsdesintegratie, geweld en decivilisering op den 
duurr bijdragen aan beter inzicht en minder machteloosheid tegenover 
dergelijkee door mensen teweeggebrachte rampen. 
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