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Inleiding 
Sinds het begin van de jaren '90 is er een duidelijke toename te zien van religie in het publieke 

domein in Bosnië-Herzegovina (vanaf nu BiH). Dit is zichtbaar in een toename van religieuze 

kleding (zoals de hijab, hoofddoek, bij moslimvrouwen) in het dagelijks leven, toenemende 

verkoopcijfers en grotere assortimenten van halal vlees en een toename in religieuze begroetingen 

op straat in tegenstelling tot neutrale begroetingen. Religie is nu, in tegenstelling tot 25-30 jaar 

geleden, prominent aanwezig in de politiek1 en religieuze feestdagen worden uitgebreider en opener 

gevierd. In het algemeen wordt ook in het dagelijks leven meer aandacht besteed aan religieuze 

gewoonten en voorschriften dan voorheen het geval was.2 Ook besparen religieuze 

gemeenschappen in BiH moeite noch geld om religieuze bouwwerken neer te zetten die hun 

aanwezigheid (en in sommige gevallen dominantie) aanduiden.3 

 Dit werkstuk zal zich concentreren op de religiositeit van Bosnische moslims (Bosniakken) 

als etnische groep. De hoofdvraag luidt: 

 

Wat is de oorzaak van de klaarblijkelijke toename van religiositeit onder Bosniakken in BiH? 

 

De bijbehorende deelvragen zijn: 

 

1. Hoe heeft de Islam zich door de geschiedenis heen ontwikkeld in wat we nu Bosnië-

Herzegovina noemen? 

2. Wat is de invloed geweest van (de val van) het communisme en de daarop volgende 

burgeroorlog? 

3. Wat zijn de invloeden van buitenaf? Denk hierbij aan bijvoorbeeld investeringen uit landen 

zoals Saudi-Arabië. 
 
 Hoofdstuk 1 van dit werkstuk zal de geschiedenis van BiH behandelen. Het Romeinse rijk is 

voor dit werkstuk het beginpunt. Vervolgens worden de Osmaanse periode en het intreden van de 

Islam op de Balkan behandeld. Het hoofdstuk sluit af bij de tweede wereldoorlog. Hoofdstuk 2 

bespreekt de communistische periode, wat dit betekende voor religie in Joegoslavië, de creatie van 

1 Hacic-Vlahovic, A. (2008). “(De)Secularization in Bosnia-Herzegovina. An Examination of Religiosity Trends in a    
Multi-Ethnic Society.” Amsterdam Social Science, Vol. 1(1): p. 72-86. 
2 Kalčić, Š. 'Changing Contexts and Redefinitions of Identity among Bosniaks in Slovenia'   
http://balkanologie.revues.org/585 laatst geraadpleegd 19-07-2013 
3 Sells, M. (2003). “Crosses of Blood: Sacred Space, Religion and Violence in Bosnia-Hercegovina.” Sociology of 
Religion, Vol. 64(3): p. 309-331 
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een nieuwe etnische groep (de Bosniakken) en de opkomst van het nationalisme. Hoofdstuk 3 

behandelt de oorlog van 1992-1995 en concentreert zich daarin op de rol die religie in het conflict 

speelde. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar hoe de Islam in BiH zich ontwikkeld heeft in de jaren 

na de oorlog, wat de officiële status van de Islam in BiH is en wat de belangrijkste invloeden zijn 

zowel binnen het land zelf als van buitenaf. Deze hoofdstukken zullen op het einde verwerkt 

worden in een conclusie die streeft een antwoord te geven op de hoofdvraag.  

 Er is veel onderzoek geweest naar BiH, de oorlog en de nasleep ervan en religie op de 

Balkan. De meeste onderzoeken hebben zich echter beperkt tot de invloed van religie op de oorlog, 

de aard van de oorlog (etnisch, nationalistisch of religieus), inmenging (militair, humanitair, 

religieus en/of financieel) van buitenlandse machten en de sociaaleconomische status van BiH na de 

oorlog. De onderzoeken die zich hebben geconcentreerd op religie in BiH hebben zich vaak beperkt 

tot één specifieke periode, aspect of gebeurtenis in de geschiedenis. Het doel van dit werkstuk is 

om, door middel van bestudering van de bestaande literatuur, deze onderwerpen samen te bundelen 

om zo een beeld te krijgen van alle factoren die bijgedragen hebben aan de toename van religie 

onder Bosniakken in BiH.  

 Er zijn enkele moeilijkheden in het onderzoeken van religiositeit in BiH waar rekening mee 

gehouden dient te worden. Het eerste probleem is dat er sinds 1991 geen volkstelling is geweest. 

Het officieel verklaren van etniciteit en/of religie is sinds de oorlog een gevoelige kwestie en de 

regering van BiH heeft tot nu toe nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de manier 

waarop de nieuwe volkstelling gehouden moet worden.4 Er zijn 3 grote etnische groepen in BiH; de 

Serviërs, Kroaten en Bosniakken. Daarnaast is er nog een hele kleine minderheid die samengesteld 

is uit onder andere Joden en Roma. Volgens de volkstelling van 1991 noemde 43.5% van de 

bevolking zich Bosniak, 31.2% Serviër, 17.4% Kroaat, 5.5% Joegoslaaf en 2.4% overig.5 Cijfers 

van na de oorlog zijn slechts schattingen variërend van (voor dit werkstuk relevant) 40% Bosniak 

tot 50% Bosniak. Volgens 'The World Factbook' van de CIA is 48% van de bevolking Bosniak, 

37.1% Serviër, 14.3% Kroaat en 0.6% overig. Volgens datzelfde Factbook beschouwt momenteel 

40% van de bevolking zich als moslim, 31% orthodox, 15% rooms-katholiek en 14% overig.6 Dit 

zijn nogmaals slechts schattingen. Een ander aspect dat problematisch is in het onderzoeken van 

religie in BiH is de sterke connectie tussen behoren tot een etnische groep en behoren tot een 

4Reuters, Bosnia delays first postwar census as regions fail to cooperate. http://www.reuters.com/article/2013/01/23/us-
bosnia-census-idUSBRE90M1AH20130123 laatst geraadpleegd 21-07-2013 
5 Council of Europe, Report of Bosnia and Herzegovina on legal and other measures on implementation of the 
principles determined in the framework convention for the protection of national minorities. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_1st_SR_BiH_en.pdf laatst geraadpleegd 21-07-2013 
6 The World Factbook. Bosnia and Herzegovina, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bk.html laatst geraadpleegd 21-07-2013 
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religieuze groep. De drie grootste etnische groepen in BiH delen veel eigenschappen met elkaar. Je 

zou aan het uiterlijk de gemiddelde Kroaat niet kunnen onderscheiden van een Serviër of 

Bosniak(vaak ook moslims genoemd). Ze spreken nagenoeg dezelfde taal. Er zijn wel verschillende 

dialecten die in grote lijnen gesproken worden door verschillende etnische groepen maar deze lijnen 

zijn vaag en het is geen uitzondering dat een Bosniak een servisch dialect spreekt of vice versa. 

Verder zijn er veel overeenkomsten in culturele gebruiken. Het grootste verschil tussen deze drie 

groepen is hun religieuze achtergrond. Dus wanneer iemand in BiH gevraagd wordt of hij moslim 

is, zou hij heel goed bevestigend kunnen antwoorden, zonder daadwerkelijk religieus moslim te 

zijn. De meeste mensen zullen een vraag als 'Bent u moslim?' ook interpreteren als een vraag naar 

zijn of haar etniciteit, niet direct (hoewel deze twee dus een sterke connectie hebben) naar zijn of 

haar religieuze affiliatie. En wanneer iemand aangeeft Kroaat te zijn zal men er in BiH ook direct 

vanuit gaan dat die persoon Rooms-katholiek is. Ook betekent, omdat Islam in BiH zo sterk 

verbonden is met etnische identiteit en culturele tradities, deelname aan religieuze tradities en 

gebruik van religieuze symbolen niet direct dat een persoon ook daadwerkelijk religieus is. Vaak 

levert het meedoen aan tradities en gebruiken van symbolen ook een sociaal of economisch 

voordeel op.7 

7Hacic-Vlahovic, A. (2008). “(De)Secularization in Bosnia-Herzegovina. An Examination of Religiosity Trends in a 
Multi-Ethnic Society.” Amsterdam Social Science, Vol. 1(1): p. 72-86. 
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De historische achtergrond van religie in BiH. 
 

Romeinse en post-Romeinse periode 

In de twee eeuwen v. Chr. breidde het Romeinse Rijk zijn grenzen uit over de Balkan en toen het 

Romeinse Rijk in 391 n. Chr. het Christendom overnam als staatsreligie deed het ook een 

voorzichtig intreden op de Balkan. Kort daarna, in 395, splitste het Romeinse Rijk zich op in twee 

rijken, het Oost- en West-Romeinse Rijk, waarvan de scheidingslijn dwars over de Balkan liep. 

Rome in het westen, Constantinopel in het oosten. Vanaf de 6e eeuw viel BiH onder het Oost-

Romeinse oftewel het Byzantijnse Rijk.  

 In de 6e en 7e eeuw begonnen de Slaven zich te vestigen op de Balkan die grofweg op te 

delen waren in vier groepen: Slovenen, Bulgaren (oorspronkelijk een semi-nomadisch Turks volk 

uit Centraal Azië), Kroaten en Serviërs. De laatste twee groepen vestigden zich onder anderen in het 

gebied van BiH, waar de grenslijnen tussen deze twee groepen kwamen te liggen. De Kroaten 

vestigden zich in centraal-, noord-, en west BiH,  de Serviërs in het zuiden en oosten.  

 In de 9e eeuw begonnen de Slaven zich te bekeren tot het Christendom. De Servische leiders 

kozen de Byzantijnse, oosters orthodoxe, variant van het Christendom terwijl de Kroatische leiders 

voorkeur gaven aan de Romeinse, Rooms-katholieke,  variant. De oplopende spanningen tussen 

Rome en Constantinopel zorgde voor een verdere verwijdering tussen de twee groepen. Het is wel 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de termen “Serviërs” en “Kroaten” in die tijd een 

andere lading had dan in de huidige tijd. Waar die twee termen in de huidige context iets zeggen 

over iemands etnische, nationale en in de meeste gevallen religieuze identiteit waren het in die tijd, 

en vooral voor de splitsing tussen de Rooms-katholieke en de Orthodoxe kerk, slechts termen die 

gebruikt werden om aan te duiden tot welke groep van de Slaven men behoorde. 

 De dood van keizer  Manuel I Comnenus in 1180 markeerde het einde van de Byzantijnse 

overheersing in BiH. Vanaf dat moment tot aan de Osmaanse invasie in de 14e euw was BiH een 

relatief (doch vaak onder de regering van een ander koninkrijk) autonoom gebied dat door haar 

geografische ligging redelijk geïsoleerd was van de rest van de Balkan en daarom moeilijk te 

veroveren was. Een belangrijk gevolg van deze isolatie was de ontwikkeling van een zogenaamde 

Bosnische kerk waarin zowel gebruiken van de Orthodoxe, Rooms-katholieke als kenmerken van 

de Bulgaarse kerk van de Bogomielen aanwezig waren. Dit tot grote onvrede van Rome dat druk 

uitoefende op de Bosnische gouverneur Kulin om hervormingen door te voeren.  

 In de 14e eeuw vestigde een broederschap van Franciscanen zich in BiH die een campagne 

begonnen om de Bosniërs te bekeren tot het "echte" Catholicisme. Toen ze daarvoor de steun 

kregen van de Bosnische koning Stjepan Tomaš Ostojić betekende dat het einde van de Bosnische 

6 
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Osmaanse periode 

Vanaf ongeveer 1380 begonnen de Islamitische Osmanen hun aanvallen op BiH en de omliggende 

gebieden. De slag om Kosovo in 1389 waarin de Osmanen het Servische leger ( onder leiding van 

prins Lazar en gesteund door de Bosniërs, Bulgaren, Hongaren en Albanezen) versloegen was 

cruciaal voor het veroveren van de Balkan door de Osmanen omdat het hen toegang gaf tot de rest 

van de regio. Deze slag zou ook nog een grote rol gaan spelen in latere conflicten en zal verderop in 

dit werkstuk nog behandeld worden. Tegen 1482 hadden de Osmanen bijna het hele gebied van BiH 

onder controle.10 

 De nieuwe Osmaanse gebieden werden opgedeeld in provincies geregeerd door pasja's en 

locale rechters en werden onderworpen aan diverse gebruiken van Osmaans bestuur.  

Voor de niet-moslim inwoners van het gebied waren er enkele gevolgen van de Osmaanse 

overheersing. De belangrijkste was de invoering van een millet systeem. Dit hield in dat, in 

tegenstelling tot wat gebruikelijk was bij eerdere Christelijke overheersers, de inwoners die niet de 

staatsreligie, in dit geval de Islam, aanhingen tot op een zekere hoogte hun religie vrij konden 

beleiden en zich mochten organiseren in een millet (religieuze gemeenschap). Zo hadden in de tijd 

van de Osmanen de Orthodoxen, de Rooms-katholieken en later ook de Joden in het gebied een 

eigen millet. In ruil voor die privileges moesten ze dan wel Jizya belasting betalen die aanzienlijk 

hoger was dan de belastingen die moslim inwoners betaalden. Een ander gevolg was de invoering 

van het devşirme systeem waarin jongens uit christelijke gezinnen als slaven werden meegenomen. 

Vervolgens werden deze jongens bekeerd tot de Islam en opgeleid tot militairen of voor 

administratieve functies. Hoewel dit in principe onder dwang ging waren er ook gezinnen die hun 

zonen vrijwillig opgaven om mee te doen in dit systeem omdat het een manier was om een goede 

baan te krijgen en zich omhoog te werken binnen de Osmaanse overheid.11 12 

 In de loop van de tijd bekeerde een deel van de Slavische bevolking van BiH zich tot de 

8Encyclopedia Brittanica. Balkans: In the Roman empire. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/50325/Balkans/43532/In-the-Roman-Empire laatst geraadpleegd 01-07-
2013 
9Encyclopedia Brittanica, Bosnia Herzegovina. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700826/Bosnia-and-
Herzegovina/277548/The-arts laatst geraadpleegd 01-07-2013 
10 Ibid. 
11 Goldschmidt, A., & Davidson, L. (2009). A concise history of the Middle East. Boulder, CO: Westview Press. p. 136-
140 
12 Encyclopedia Brittanica. Bosnia and Herzegovina: Ottoman Bosnia. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700826/Bosnia-and-Herzegovina/42681/Ottoman-Bosnia laatst 
geraadpleegd 01-07-2013 
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Islam. De Islam is door de Osmanen op de Balkan nooit met geweld opgedrongen aan mensen.  

Bekering had voornamelijk te maken met sociale en economische voordelen die daarmee kwamen 

en is een geleidelijk proces geweest. Bekeren was ook een manier om de belastingen die niet-

moslims moesten betalen te ontduiken.13 Daarnaast waren de steden Sarajevo en Mostar die door de 

Osmanen van kleine vestigingen opgebouwd waren tot ware steden, welvarende centra van handel 

geworden. Deze steden hadden een specifiek osmaans en islamitisch karakter. Desalniettemin 

mochten de rooms-katholieken, orthodoxen en later ook joden, er wel hun kerken en synagogen 

bouwen op een steenworp afstand van moskeeën.14 Om volledig mee te kunnen profiteren van de 

welvarendheid en volwaardig burger te kunnen zijn van deze steden was het echter nodig om te 

bekeren.  

 Wat opvallend is is dat de omstandigheden in het naburige Servië en de rest van de Balkan 

nagenoeg identiek waren aan die van BiH maar dat in die andere gebieden (met uitzondering van 

Albanië) er geen bekering op grote schaal heeft plaatsgevonden. De reden hiervoor kan gevonden 

worden in de onstabiele positie van het Christendom voor de komst van de Osmanen. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Servië had BiH, dat op de grens van meerdere geloofsgebieden lag en 

ook nog de Bosnische kerk had gekend, nooit een stabiele kerk met verregaande macht gekend. Dat 

maakte dan ook dat de inwoners van BiH minder bezwaren zagen tegen bekering tot de Islam. 

Tegelijkertijd was er echter ook sprake van migratie van leden van de Servische Orthodoxe kerk, 

die om hun militaire kunsten door de osmaanse regering aangemoedigd werden om te migreren naar 

BiH dat op de grens lag met het vijandige Oostenrijk, Hongarije en Venetie, waardoor de religieuze 

pluraliteit verder toenam. 

 Doordat BiH op deze grens lag werd het geplaagd door vele oorlogen tussen de Osmanen en 

hun vijanden. Door deze oorlogen nam de moslim-populatie af, terwijl die van de christenen 

groeide. De afnemende macht van de Osmanen was een bedreiging voor de Bosnische moslims 

omdat het naburige Servië steeds machtiger werd en een gewelddadig regime voerde tegen de 

moslims in Servië. Rusland en Oostenrijk wierpen zich ook op als de beschermers van het 

Christendom. BiH werd dus omringd door christelijke machten en het vertrouwen was er niet meer 

dat de Osmanen ze konden beschermen.  

 Op het Congres van Berlijn van 1878 werd ten gunste van het machtsevenwicht in Europa 

besloten dat BiH onder het bestuur van Oostenrijk-Hongarije zou komen. Officieel bleef het wel 

13 Ibid. 
14 Alic, D. & Gusheh, M. (1999). “Reconciling National Narratives in Socialist Bosnia and Herzegovina: The 
Baščaršija Project.” Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 58(1): p. 6-25 
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onderdeel van het Osmaanse rijk.15 

 

Oostenrijk-Hongarije en het Koninkrijk Joegoslavië 

Oostenrijk-Hongarije investeerde goed in BiH. Er werden spoorwegen aangelegd, fabrieken en 

scholen gebouwd en er werd aandacht besteed aan moderne landbouw. Tegelijkerijd had de 

Oostenrijks-Hongaarse minister Benjamin Kallay (gestorven 13 juli 1903) het doel een nationaal 

bewustzijn te creëeren dat een wapen moest zijn tegen nationalistische gevoelens die de eerste 

trekjes begonnen te vertonen van de nationalistische sentimenten die ook vandaag nog bestaan. 

Rooms-katholieken en orthodoxen begonnen zich in die tijd te identificeren als, respectievelijk, 

Kroaten en Serviërs terwijl de islamitische intellectuelen opriepen tot meer macht voor de 

islamitische instituten. Dit was de eerste  politieke stap van specifiek Bosnische moslimleiders 

buiten de Osmanen om. Kallays poging mislukte en zijn opvolger, István Freiherr Burian von 

Rajecz (gestorven 20 oktober 1922), gaf uiteindelijk de religieuze groepen tot op bepaalde hoogte 

autonomie met betrekking tot religieuze zaken. 

 De annexatie van BiH door Oostenrijk-Hongarije in 1908 zorgde voor een periode van 

onrust in BiH. Vooral de Serviërs voelden niks voor deze annexatie en organiseerden zich in 

revolutionaire groepen zoals Mlada Bosna. Een van de leden van Mlada Bosna, vermoorde in 1914 

Frans Ferdinand, naar aanleiding waarvan Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog verklaarde die 

uiteindelijk uitliep op de Eerste Wereldoorlog. Gedurende WO1 bleef BiH onder Oostenrijks-

Hongaars bestuur maar tegen het einde van de oorlog hadden de Bosnische Kroaten, Serviërs en 

moslims zich tegen Oostenrijk-Hongarije gekeerd en richtten samen met Slovenië, Servië en 

Kroatie het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen op, dat later de naam Koninkrijk 

Joegoslavië kreeg. BiH werd onderdeel van het district Kroatië. Wat volgt is een periode waarin 

religie een relatief kleine rol speelt in de politiek of beter gezegd: schittert in ogenschijnlijke 

afwezigheid. 

 WO2 markeerde wederom een zeer bloederige periode voor BiH. De fascistische, 

Kroatische Ustaša (een nationalistische en antisemitische organisatie) moordde nagenoeg de hele 

Joodse gemeenschap in BiH uit, vermoordde duizende Serviërs en stopte nog eens duizenden in 

concentratiekampen. Als reactie hierop ontstonden twee bewegingen. Aan de ene kant waren er de 

Servisch nationalistische Chetniks, die zich met hulp van Duitsland en Italië tegen de moslims 

keerden en de communistische Partizanen onder leiding van de Kroaat Josip Broz Tito, die 

15 Encyclopedia Brittanica. Bosnia and Herzegovina: Ottoman Bosnia 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700826/Bosnia-and-Herzegovina/42681/Ottoman-Bosnia laatst 
geraadpleegd 01-07-2013 
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samengesteld waren uit zowel Serviërs als Kroaten als moslims. De Partizanen bevrijdden in april 

1945 Sarajevo en riep een communistische "regering van de mensen" uit voor BiH. 16 17

16Encyclopedia Brittanica. Bosnia and Herzegovina: Under Austro-Hungarian rule. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700826/Bosnia-and-Herzegovina/42682/Bosnia-and-Herzegovina-under-
Austro-Hungarian-rule laatst geraadpleegd 02-07-2013 
17 Encyclopedia Brittanica. Bosnia and Herzegovina: In the Yugoslav Kingdom. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/700826/Bosnia-and-Herzegovina/223950/Bosnia-and-Herzegovina-in-the-
Yugoslav-kingdom laatst geraadpleegd 02-07-2013 
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De rol en de plaats van religie in communistisch Joegoslavië en vlak na de val 

van het communisme. 
 

Beleid aangaande etniciteit, nationalisme en religie 

Aan Tito was de taak om van een gebied waarin zoveel verschillende volkeren leefden een eenheid 

te creëren. Hij deelde het gebied op in zes republieken. Een voor elke grote groep (Slovenen, 

Kroaten, Serviërs, Montenegrijnen en Macedoniërs) en een extra republiek Bosnië-Herzegovina 

waarin voornamelijk Kroaten, Serviërs en moslims (toen nog geen apart erkende groep van de 

bevolking maar officieel Kroaten of Serviërs die zich in de geschiedenis bekeerd hadden tot de 

Islam) woonden en er kwamen twee autonome provincies in de Vojvodina en Kosovo. De centrale 

regering nam plaats in Belgrado. Tito was zich er bewust van dat er een beleid nodig was om 

volkeren van zoveel verschillende religies, tradities en narratieven die in het verleden meerdere 

gewelddadige conflicten met elkaar gekend hadden samen te voegen tot een politieke eenheid. Het 

communistische regime had de hoop dat industrialisatie en modernisering nationalistische 

sentimenten zou doen afnemen. Het idee was dat zich een gevoel van Joegoslavisme zou 

ontwikkelen dat andere nationalistische sentimenten zou overstijgen. Hierin deed het regime, zich 

bewust zijnde van de gevoeligheid van dit onderwerp, altijd zijn best geen van de groepen die in 

Joegoslavië leefden te beledigen of te benadelen. Nationalisme an sich was niet verboden zolang het 

niet ten koste ging van het Joegoslavisch belang. 18 19 

 Joegoslavië moest, in lijn met het communistische gedachtengoed, een seculiere staat 

worden om de gelijkheid tussen de mensen te benadrukken. Het gevolg hiervan was dat veel 

religieuze gebruiken verboden werden. Voorbeelden hiervan die relevant zijn voor dit onderzoek 

waren het sluiten van religieuze scholen, het verbieden van sharia rechtbanken, gezichtsbedekking 

van vrouwen en een verbod op het drukken van islamitische boeken. 20 

In de jaren '60 werd het echter duidelijk dat het ideaal van een nationalisme overstijgend gevoel van 

Joegoslavisme niet bereikt ging worden. Sterker nog, het centralistische beleid en de onderdrukking 

van nationalistische uitingen werden door de meeste groepen ervaren als een bedreiging van hun 

cultuur en identiteit. Het regime zag zich genoodzaakt de koers te wijzigen van een centralistisch 

beleid naar een federale eenheid waarin verschillende volkeren vreedzaam naast elkaar zouden 

18 Hodson, R., Sekulic, D. & Massey, G. (1994). “National Tolerance in the Former Yugoslavia.” American Journal of 
Sociology, Vol. 99(6): p. 1534-1558 
19 Bertsch, G. K. (1977). “Ethnicity and Politics in Socialist Yugoslavia” American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 433: p. 88-99 
20 Alic, D. & Gusheh, M. (1999). “Reconciling National Narratives in Socialist Bosnia and Herzegovina: The 
Baščaršija Project.” Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 58(1): p. 6-25 
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leven en de republieken zelf meer macht kregen. Met die macht kwam, naast meer vrijheden ook op 

religieus vlak, meer ruimte voor nationalisme, maar wanneer dat naar beoordeling van de regering 

in Belgrado te ver ging werd er wel ingegrepen. 

 

De kwestie van de Bosniakken 

De republieken Montenegro, Kroatië, Servië, Slovenië en Macedonië hadden een 

bevolkingssamenstelling van grote meerderheden. In BiH was dit echter niet het geval. Uit een 

volkstelling van de regering in 1971 bleek dat 37.2% van de bevolking zich identificeerde als 

Serviër, 20.6% als Kroaat, 39.6% als moslim en 2.6% overig.21 Die groep die zich identificeerde als 

moslim werd tot op dat moment officieel niet erkend. Toen in de jaren '40 de inwoners gevraagd 

werd te verklaren tot welke nationaliteit ze behoorden waren er alleen de opties servisch of 

kroatisch terwijl de Bosnische moslims zichzelf wel onderscheidden als uniek van deze twee 

groepen aan de hand van religie, geschiedenis en cultuur.22 Tito zag in dat het (op dat moment in 

ieder geval) van groot belang voor de stabiliteit van Joegoslavië was om tussen deze drie groepen, 

die alle drie een historische claim op het gebied legden, gelijkheid te creëren. Om die gelijkheid te 

bewerkstelligen gaf hij de moslims in BiH in 1964 een nieuwe status met een aparte, eigen 

etniciteit: Bosniakken.23 De term is nog steeds controversieel want sommigen willen zich expliciet 

Moslim noemen, terwijl anderen zich juist expliciet niet Moslim maar Bosniak willen noemen 

omdat ze bijvoorbeeld erg seculier zijn maar wel de overtuiging hebben dat ze een, van Serviërs en 

Kroaten aparte, etnische groep vormen. 

 

De opkomst van het nationalisme en de val van het communisme 

Er is een cliché dat luidt: 'Joegoslavië is een land met zes republieken, vijf naties, vier talen, drie 

religies, twee alfabetten en één Joegoslaaf – Tito.'24 En een cliché zou geen cliché zijn als er niet 

een bron van waarheid in zit. De dood van Tito in 1980 markeerde het begin van het einde van de 

communistische federatie. Het was een periode van grote veranderingen in Oost-Europa en het 

gebied werd steeds democratischer. De leiders van de republieken zagen in nationalisme een manier 

om hun macht te behouden. Ze, met uitzondering van de leiders in Servië die nog altijd de ambitie 

21 Zie figuur 1 uit Bertsch, Gary K. (1977). “Ethnicity and Politics in Socialist Yugoslavia” American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 433: p. 88-99 
22 Alic, D. & Gusheh, M. (1999). “Reconciling National Narratives in Socialist Bosnia and Herzegovina: The 
Baščaršija Project.” Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 58(1): p. 6-25 
23 Doder, D. (1993). “New war, Old hatreds” Foreign Policy, No. 91: p. 3-23 
24 Bertsch, G. K. (1977). “Ethnicity and Politics in Socialist Yugoslavia” American Academy of Political and Social  
Science, Vol. 433: p. 88-99 
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hadden om een Groot Servië te worden en blijven, vonden dat Tito's federale systeem niet meer 

functioneerde en waren van mening dat de transitie van een federale naar een confederale staat het 

beste zou zijn. Wat in BiH gebeurde was dat de Serviërs zich keerden naar Belgrado terwijl de 

Kroaten zich keerden naar Zagreb. Dit maakte van de Bosniakken een kwetsbaar derde been zonder 

een grotere macht die ze zou steunen en hun belangen zou behartigen.25 In 1990 werden de eerste 

democratische verkiezingen gehouden die gewonnen werden door de SDA partij van de Bosniakken 

met Alija Izetbegović aan de leiding die president werd. Maar hij had door de samenstelling van de 

bevolking, die in grote lijnen elk op hun “eigen” partij stemden, geen grote meerderheid.  

 Izetbegović had een visie van een multi-etnisch BiH waarin de drie bevolkingsgroepen 

samen zouden regeren, maar onafhankelijk van Servië en/of Kroatië. De Servische SDS partij was 

hier fel tegen. Ze zagen geen heil in afsplitsing van Joegoslavië en hadden de ambitie BiH op te 

delen langs etnische lijnen. Buiten Izetbegović om werden er afspraken gemaakt tussen de 

Kroatische president Tudjman en de Servische president Milošević over de opsplitsing van BiH 

waarvan elk van deze twee landen een eigen deel tot zich zou nemen. Of BiH nou de 

onafhankelijkheid zou uitroepen of niet, als het aan Kroatië en Servië lag zou de uitkomst zijn dat 

ze beide hun territorium zouden uitbreiden. Het feit dat een kleine meerderheid van de Bosnische 

bevolking bestond uit Bosniakken was voor hen geen factor van belang.26 

 

Trends in religiositeit 

Uit de periode van 1945-1992 zijn er enkele interessante cijfers met betrekking tot religieuze 

sentimenten.  Zoals eerder aangegeven was het in het belang van de stabiliteit en cohesie in 

Joegoslavië om de religieuze sentimenten te onderdrukken. Het gevolg ervan was dat veel 

gebruiken die voor de communistische periode gewoon waren uit het publieke leven verdwenen 

(niet per definitie ook uit het persoonlijke leven van mensen). Ook industrialisatie en verstedelijking 

hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in de afname van religieuze sentimenten. In de cijfers uit 

bevolkingstellingen van die periode is dit terug te zien. Waar in 1953 nog 86% van de 

ondervraagden zichzelf identificeerde als religieus, was dit in 1968 nog maar 39%. Achter de 

schermen was er echter wel degelijk sprake van religiositeit en zelfs hoge regeringsfunctionarissen 

kregen gewoon een religieuze uitvaart, naar gelang tot welke religie ze behoorden. Samen met de 

opkomst van nationalisme en de toename van vrijheden voor en binnen de republieken, was er ook 

een toename van religiositeit. In de volkstelling van 1990 identificeerde 43% zich als religieus. 

25 Doder, D. (1993). “New war, Old hatreds” Foreign Policy, No. 91: p. 3-23 
26 Ali, R. & Lifschultz, L. (1994). “Why Bosnia?” Third World Quarterly, Vol. 15(3): p. 367-401 
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Het is belangrijk om hierin niet te vergeten dat iemands religieuze achtergrond in BiH sterk 

verbonden was, en is, met iemands etniciteit. Toen in 1988 de Bosnische bevolking gevraagd werd 

naar hun religieuze achtergrond identificeerde 88% van de Kroaten zich met het Rooms-

katholicisme, 82% van de Moslims zich met de Islam en 76% van de Serviërs met de Orthodoxe 

kerk. Toen gevraagd werd of ze ook daadwerkelijk religieus waren antwoordde slechts 55.7% van 

de Kroaten, 37.3% van de Moslims en 18.6% van de Serviërs daar bevestigend op. Verder was een 

kleine meerderheid van mening dat religie of religieuze achtergrond gebruikt kon worden als een 

vervanger van nationale identiteit. Na de val van het communisme nam de vrijheid in BiH toe en 

werd religie weer veel zichtbaarder in het publieke domein. Voorbeelden hiervan zijn de invoering 

van religieus onderwijs op reguliere scholen, het officieel maken van religieuze feestdagen en een 

veel duidelijkere aanwezigheid van religieuze actoren in de politieke arena. 27

27 Hacic-Vlahovic, A. (2008). “(De)Secularization in Bosnia-Herzegovina. An Examination of Religiosity Trends in a 
Multi-Ethnic Society.” Amsterdam Social Science, Vol. 1(1): p. 72-86. 
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De rol en functie van religie tijdens de oorlog en het effect daarvan  
 

De aard van de oorlog 

Er is veel discussie geweest over de aard en de drijfveren van de oorlog van 1992-1995. Een aantal 

belangrijke factoren kwamen in het begin van de jaren '90 bij elkaar in BiH waardoor het moeilijk is 

een duidelijk beeld te krijgen van wat voor soort oorlog dit was. Het ging slecht met de economie, 

er was onrust in de buurlanden, het nationalisme was sterk in opkomst en religie kreeg ook weer een 

duidelijker zichtbare rol in de samenleving.  

 Over het algemeen is er een consensus dat het een etnonationalistisch conflict was (en tot op 

bepaalde hoogte, ook nu nog is). Maar religie speelde, ook al was het niet de hoofdzakelijke 

drijfveer, wel een cruciale rol. Ten eerste was religie hét punt van onderscheid tussen Serviërs, 

Kroaten en Bosniakken in BiH. Ze spraken nagenoeg dezelfde talen, deelden veel culturele 

gebruiken en deelden veel geschiedenis met elkaar. Het enige waarop men de drie groepen echt van 

elkaar kon onderscheiden was de religie waarmee men zich verbond. Als een gevolg hiervan werd 

in het proces van etnische zuivering dat plaatsvond alleen aan de hand van iemands 

religieuze/etnische achtergrond (ongeacht of deze persoon ook echt religieus was of alleen uit een 

familie kwam die behoorde tot een etnische groep waarvan een overgroot deel die religie aanhing) 

bepaald wie slachtoffer zou worden. Dit werd (en alle partijen in dit conflict kenden slachtoffers en 

daders) doorgaans gedaan door te kijken naar de naam van een persoon (aan de naam is vaak, maar 

niet altijd, af te leiden tot welke etniciteit iemand behoort) of zo nodig via informanten of 

stemlijsten waarop men moest aangeven tot welke etnische groep men behoorde. Slachtoffers 

hebben later ook aangegeven dat ze zich vaak niet zo sterk bewust waren geweest van hun 

religieuze achtergrond totdat deze tijdens de oorlog als het ware aan hun opgelegd werd. 

 Ten tweede was, omdat dit het grote punt van onderscheid was, religie het 

propagandamiddel bij uitstek van de politieke leiders. Om voor een oorlog, met als doel een etnisch 

zuiver Groot Servië, de steun te krijgen van de bevolking moest een wij-zij gevoel gecreëerd 

worden met de Bosniakken als zondebok en de Serviërs als slachtoffers die nu hun wraak en 

rechtvaardigheid gingen krijgen.28 

 Aan het begin van de oorlog was een groot deel van de bevolking zich er nog niet bewust 

van dat deze oorlog zo doordrenkt zou worden van religie. Toen de belegering van Sarajevo in 1992 

begon werd het conflict door Bosniakken in Sarajevo geïnterpreteerd als een oorlog van de moderne 

en pluralistische stedelingen tegen de “achterlijke” en barbaarse dorpelingen. De notie van een 

28Sells, M. (2003). “Crosses of Blood: Sacred Space, Religion and Violence in Bosnia-Hercegovina.” Sociology of 
Religion, Vol. 64(3): p. 309-331 
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oorlog van de Orthodoxe Serviërs tegen de Moslims en het idee van een aanval op de Islam kwam 

pas later.29 

 

Propaganda 

De Servische president Milošević zette dit gegeven vakkundig in toen eind jaren '80 onder de 

Albanezen in Kosovo, door de Serviërs gezien als het hart van Servië en alles wat servisch is, 

stemmen opgingen voor meer onafhankelijkheid van Belgrado. De Servische Kosovaren hadden de 

angst dat de Albanezen een etnisch schoon Kosovo zouden nastreven in nadeel van de Serviërs en 

hun culturele erfgoed zouden vernietigen. In 1989, met de 600e herdenking van de Slag om Kosovo 

waar de eerder genoemde prins Lazar vermoord werd en de Serviërs verslagen werden door de 

Osmanen, kwamen deze gevoelens tot een kookpunt. Milošević reisde af naar Kosovo en gaf een 

toespraak voor 10 miljoen mensen waarin hij beloofde het Servische volk te beschermen, zo nodig 

met geweld.30 Op de achtergrond van het podium waar hij op sprak stond een groot Orthodox kruis 

met op elke hoek een grote cyrillische C. CCCC staat voor Само слога Србина спасава (“Alleen 

eenheid zal de Serviërs redden”) Ondertussen kwamen uit het publiek leuzen als 'Wij houden van je 

Slobodan omdat jij de Moslims haat.'31 De toon was gezet. 

 De slag om Kosovo is een belangrijke gebeurtenis omdat hij omschreven kan worden als het 

trauma van Servië, waar het zondebok van de Bosniakken uit is geboren. De Osmaanse 

overheersing was, zo wordt het gezien, vernietigend geweest voor Servië en zij die zich bekeerd 

hadden tot de Islam waren verraders van het Servische volk. 32 

 Izetbegović, de president van BiH, pleitte wel voor een onafhankelijk BiH waarin de drie 

grootste bevolkingsgroepen vreedzaam samen zouden leven, maar de Servische politici en militaire 

leiding hadden genoeg redenen om het tegendeel te beweren. In de tijd van Tito had Izetbegović 

twee stukken geschreven die nu tegen hem gebruikt werden. Het eerste was een document met de 

titel “De Islamitische Verklaring” dat ging over religieuze rechten en voorwaarden waren voor een 

rechtvaardige Islamitische samenleving. Het tweede was een boek genaamd “Islam tussen het 

Oosten en het Westen” dat twee mogelijkheden beschreef als oplossing voor de problemen die toen 

in Europa aanwezig waren; Islam en Europese liberale democratie. Hoewel Izetbegović in beide 

29 Kalčić, Š. 'Changing Contexts and Redefinitions of Identity among Bosniaks in Slovenia' 
http://balkanologie.revues.org/585 laatst geraadpleegd 19-07-2013 
30 Sells, M. (2003). “Crosses of Blood: Sacred Space, Religion and Violence in Bosnia-Hercegovina.” Sociology of 
Religion, Vol. 64(3): p. 309-331 
31 Appleby, R. S. (2000) The Ambivalence of the Sacred. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, p. 67-80 
32 Sells, M. (2003). “Crosses of Blood: Sacred Space, Religion and Violence in Bosnia-Hercegovina.” Sociology of 
Religion, Vol. 64(3): p. 309-331 
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werken geen specifiek land benoemde waarin dit alles dan zou moeten of kunnen plaatsvinden was 

het voor Servische politici genoeg aanleiding om te claimen dat de Bosniakken 

moslimfundamentalisten waren die erop uit waren een islamitische staat te stichten in BiH en de 

sharia in te voeren.33 

 

De praktijk van de oorlog 

Toen het geweld in BiH eenmaal losbarstte droop de religieuze symboliek er vanaf. De Servische 

regering en het Servische leger konden rekenen op steun van de Orthodoxe kerk die de etnische 

zuivering promootte als een rechtvaardige zaak met referenties naar de helden uit de Servische 

mythologie. Servische soldaten werden voor en na gevechten gezegend door orthodoxe geestelijken 

en zongen tijdens slachtpartijen orthodoxe volksliederen. Het doel was niet alleen om de 

Bosniakken te vernederen en te vermoorden of te verdrijven uit wat zij zagen als Servische 

gebieden. Het doel was om de hele Islam te doen verdwijnen uit die gebieden.  

 Toen ook de Kroaten hun peilen op de Bosniakken begonnen te richten met als doel een 

etnisch zuiver Mostar en andere gebieden die volgens hen tot Kroatië behoorden was er net als bij 

de Serviërs sprake van een religieuze campagne vanuit de Rooms-katholieke kerk die het geweld 

rechtvaardigde maar deze was minder prominent aanwezig en minder stabiel omdat er binnen de 

kerk onenigheid was tussen pluralistische fracties die opriepen tot naastenliefde en separatistische 

fracties binnen de kerk die het geweld wel steunden. Desalniettemin volgde het Kroatische leger 

een patroon dat veel overeenkomsten vertoont met dat van het Servische leger. Wanneer een dorp 

“gezuiverd” was werden alle niet-katholieke heiligdommen (ook de Servische!) vernietigd en op de 

plaats waar ze ooit gestaan hadden werd een groot kruis geplaatst om de Kroatische overwinning en 

dominantie te markeren.34 

 Zoals eerder aangegeven waren veel Bosniakken niet zo bezig met hun religieuze 

achtergrond totdat deze tijdens de oorlog aan hun opgelegd werd en ze er wel mee bezig moesten 

zijn. Dit zorgde onder de Bosniakken voor een gevoel van saamhorigheid en zorgde ervoor dat men 

zich ook meer bezig ging houden met de religie. Nooit hadden de moskeeën in BiH (ondanks dat ze 

een doelwit waren van geweld) zo vol gezeten als tijdens de oorlog.35 Hoewel de doelen van de 

Bosnische regering van  Izetbegović, voor zover we daarvan zeker kunnen zijn, niet waren een 

33 Sells, M. A. (1996) The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia. Berkeley: University of California Press. 
p. 118 
34 Sells, M. (2003). “Crosses of Blood: Sacred Space, Religion and Violence in Bosnia-Hercegovina.” Sociology of 
Religion, Vol. 64(3): p. 309-331 
35 Appleby, R. S. (2000) The Ambivalence of the Sacred. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, p. 67-80 
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etnisch schone en religieus homogene staat te stichten speelden ook aan de kant van de Bosniakken 

religieuze organisaties een grote rol. De Bosniakken hadden als relatief nieuwe bevolkingsgroep 

een achterstand met betrekking tot religieuze en culturele instituties in verhouding tot de Serviërs en 

Kroaten. Het enige sterke instituut dat ze hadden was de Islamska Zajednica (vertaald: Islamitische 

Gemeenschap, vanaf nu IZ, niet te verwarren met de Islamitische-/moslimgemeenschap betekenend 

de gemeenschap van moslims in BiH) die zich bezig hield met de religieuze zaken van de 

moslimgemeenschap in BiH en later, tijdelijk, moslims in heel Joegoslavië. De doelen van de SDA 

partij van  Izetbegović en de IZ kwamen voor een groot deel met elkaar overeen en daarmee werd 

de IZ de politieke arena ingesleept. Dit, onder andere, zorgde er niet alleen voor dat er een proces 

van islamisering onder Bosniakken op gang kwam maar ook dat het verband tussen religieuze 

achtergrond en/of affiliaties en etniciteit nog sterker werd.36 

 Tegelijkertijd waren er tijdens het conflict ook invloeden van buitenaf. De Bosnische 

Kroaten en Serviërs hadden op militair vlak een voorsprong op de Bosniakken omdat ze door hun 

grote broers Servië en Kroatië voorzien werden van geld, wapens en manschappen.37 De 

Bosniakken hadden deze steun aanvankelijk niet en door het wapenembargo van de VN hoefden ze 

ook niet te rekenen op steun uit het westen. De enige optie die overbleef was om zich te keren naar 

hulp vanuit het oosten. 

 Er kwam een stroom aan hulp van buitenaf op gang, zowel vanuit het westen (humanitaire 

hulp) als vanuit het oosten. Een groot deel hiervan kwam uit islamitische landen (Iran, Saudi 

Arabië, Afghanistan en de golfstaten) of van westerse organisaties met een islamitisch karakter 

zoals de Turkse Milli Görüs. Veel van deze NGO's hadden naast het verlenen van hulp ook een pan-

islamitische agenda.38 Naast humanitaire hulp kwamen er ook een paar duizend mannen 

meevechten in de strijd (jihad) tegen de Serviërs en Kroaten. Dit, onder anderen, had tot gevolg dat 

de ARBiH (het regeringsleger van het nieuwe BiH, niet de enige militaire groep van de Bosniakken 

maar wel de grootste. De andere groepen volgden een gelijksoortige trend) ook meer gebruik ging 

maken van religieuze symbolen zoals de halve maan, verzen van de Koran op hun uniform en het 

gebruik van de kleur groen. Veel soldaten lieten ook een baard groeien en begonnen zich te houden 

aan islamitische voorschriften zoals het gebed en het vasten in de maand Ramadan. Soldaten die 

36 Sarajlić, E. (2010). Lecture. “The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia 
and Herzegovina”. Oxford. 
37 Donia, R.J. Nationalism and Religious Extremism in Bosnia-Herzegovina and Kosovo Since 1990. 
http://www.policypointers.org/Page/View/5704 laatste geraadpleegd op 19-07-2013 
38 Petersen, M. J. For humanity or for the umma? Ideologies of aid in four transnational Muslim NGOs. Report. 
University of Copenhagen. 2011 
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omkwamen in de strijd kregen de titel van martelaar.39 

 Hoewel deze hulp door de Bosniakken gewaardeerd werd stond echter niet gelijk de hele 

bevolking te springen om die pan-islamistische agenda in het land waar het een normale zaak is dat 

meisjes in minirokjes lopen en de mannen alcohol drinken.  De bredere invloed van deze NGO's zou 

pas na het conflict komen. 

 

 

 

39Kalčić,Š. 'Changing Contexts and Redefinitions of Identity among Bosniaks in Slovenia' 
http://balkanologie.revues.org/585 laatst geraadpleegd 19-07-2013 
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De drijvende krachten achter de Islamitische gemeenschap 1995-heden. 
 

Bosnische Islam 

Het is moeilijk om in de huidige situatie, en met het oog op de gebeurtenissen en ontwikkelingen in 

de recente geschiedenis, goed aan te duiden wat “Bosnische Islam” nou precies inhoudt. Het land 

bevindt zich geografisch tussen het Oosten en Westen en men zou kunnen zeggen dat het cultureel 

en religieus ook precies in dat midden ligt. Waar sommigen (zowel burgers als politieke en 

religieuze leiders) een duidelijke voorkeur hebben voor de vrijheden van het Westen hebben 

anderen weer een voorkeur voor de normen en waarden van het Oosten en zijn ze huiverig voor het 

(door hun zo ervaren) westerse gebrek aan moraal. De eerste groep ziet en representeert BiH en de 

Bosniakken als een land en volk dat nooit erg traditioneel geweest is en altijd veel vrijheden gekend 

heeft. Vrouwen in nikab zijn voor hen iets compleet vreemds dat niet in hun cultuur thuis hoort 

(hoewel voor 1945 gezichtsbedekking van vrouwen geen uitzondering was zoals het nu wel is). De 

laatste groep ziet die vrijheden juist als een bedreiging voor het “Bosnische leven” en is van mening 

dat de westerse bandeloosheid onder het mom van “vrijheid” een destructieve uitwerking heeft op 

het gezin als hoeksteen van de samenleving. Veel Bosniakken omschrijven de collectieve 

islamitische identiteit als een hybride vorm van Oost en West waarin westerse vrijheden en 

emancipatie van vrouwen verwelkomd worden maar tegelijkertijd diezelfde geëmancipeerde vrouw 

ook nog steeds de moederfiguurrol op zich neemt en ze functioneert als het fundament van de 

gemeenschap. Verder is Islam in Bosnische steden veel meer geseculariseerd dan op het Bosnische 

platteland. In de steden was het bijvoorbeeld geen uitzondering dat er tussen etnische groepen 

getrouwd werd terwijl dat op het platteland ondenkbaar was. Dat onderscheid is er nog steeds 

hoewel de oorlog ook in stedelijke gebieden gemengde huwelijken heeft doen afnemen.40 Ook is er 

tussen stedelijk BiH en het platteland een verschil te zien in de praktijk van religie. Waar in 

stedelijk BiH, zoals vaak in stedelijke gebieden, door (in verschillende mate) praktiserende 

Moslims, een meer orthodoxe Islam wordt aangehangen waarin veel aandacht is voor “zuivere” 

islamitische rituelen is de praktijk van het platteland er een waarin meer aandacht is voor volkse 

manieren van aanbidding. Daarover hierna meer.  

 Het is wellicht het beste te omschrijven als een religieus-politiek mozaïek van verschillende 

tradities en stromingen binnen de context van een seculiere samenleving. Tot nu toe is de beste 

poging om te omschrijven wat Islam in Bosnië precies inhoudt gekomen van Fikret Karčić, 

rechtsgeleerde, professor in de studie van de Islam aan de Universiteit van Sarajevo en voormalig 

40Helms, E. (2008). “East and West Kiss: Gender, Orientalism and Balkanism in Muslim-Majority Bosnia-
Herzegovina.” Slavic Review, Vol. 67(1): p. 88-119 
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voorzitter van de afdeling van de IZ die zich bezig houdt met zaken omtrent islamitische wetgeving. 

Hij omschrijft Islam in Bosnië als soennitische Islam, behorend tot de Hanafi school, met elementen 

van soefisme en osmaanse culturele invloeden. Ook kent Islam in Bosnië volgens Karčić pre-

Islamitische gebruiken die in de loop van de geschiedenis een islamitische vorm hebben 

aangenomen zoals het op vaste data uitvoeren van gebeden in de open lucht en pelgrimages naar 

plaatsen die door de Bosniakken (en andere moslims in de regio) als heilig worden beschouwd.41 

 Deze rituelen, die vaak sterk verbonden zijn met de werking van de natuur, zoals 

bijvoorbeeld de dove za kišu  (gebeden voor regen), en pelgrimages nemen vooral een belangrijke 

plaats in in de religieuze praktijk van Bosniakken op het platteland maar hebben sinds de jaren '90 

ook meer aandacht gekregen van stedelingen omdat de IZ zich actief bezig is gaan houden met het 

promoten van pelgrimages. Het beste voorbeeld hiervan is de pelgrimage naar Ajvatovica in 

centraal BiH, waar volgens de legende in de 17e eeuw de effendi (turkse eretitel) Ajvaz-dedo in het 

nabijgelegen dorpje Prusac aankwam om er achter te komen dat het dorp geen goede 

watervoorziening had. De enige bron in de omgeving werd afgesloten door een grote rots. Ajvaz-

dedo bad 40 dagen lang voor water en op het einde van die 40 dagen brak de rots door midden. Dit 

wonder maakte van Ajvatovica een heilige plek die, hoewel er een onderbreking van is geweest in 

de communistische periode, nu nog jaarlijks voor vele pelgrims bezocht wordt. De IZ presenteert 

deze pelgrimage als de grootste bijeenkomst van moslims in Europa en een belangrijke pilaar van 

de identiteit van Bosniakken.42 

 Verder kent Karčić vier belangrijke eigenschappen toe aan de Islam in BiH, zijnde: 

 

1. Seculier. Bosniakken leven al sinds 1878 in een seculiere staat, hoewel de mate van 

seculariteit verschilleng is geweest. Onder Oostenrijk en ten tijden van het koninkrijk 

Joegoslavië was het de moslims in BiH toegestaan op bepaalde vlakken de sharia toe te 

passen. De sharia rechtbanken werden gesloten en bij wet verboden in 1946 door het 

communistische regime en zijn na de val van het communisme niet meer teruggekomen. 

BiH is een seculiere staat en de meeste burgers zijn niet anders gewend. Hoewel er, ook in 

de politiek, een toename in gebruik van religieuze symbolen en taal is zijn er geen serieuze 

groepen of politieke partijen die een oproep hebben gedaan om de sharia weer (deels) in te 

41 Alibašić, A. The Profile of Bosnian Islam And How West European Muslims Could Benefit from It, 
http://www.cns.ba/aktuelnosti/the-profile-of-bosnian-islam-and-how-west-european-muslims-could-benefit-from-it. 
Laatst geraadpleegd op 18-07-2013 
42 Henig, D. (2012). “”This is our little hajj”: Muslim Holy cites and reappropriation of the sacred landscape in 
contemporary Bosnia.” American Ethnologist, Vol. 39(4) pp. 751-765 
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voeren. 

2. Geweldloos. Ondanks al het geweld van de recente geschiedenis en de aanwezigheid van 

extremistische actoren zijn er na de oorlog opvallend weinig gewelddadige incidenten zoals 

bijvoorbeeld wraak acties geweest tussen Bosniakken en niet-moslims in BiH. 

3. Democratisch en pluralistisch. Zo democratisch georganiseerd en pluralistisch als BiH zelf 

is zo is de gemeenschap van moslims in BiH (en de bijbehorende IZ) dat ook. De IZ heeft 

een sterk democratisch karakter en de meeste stromingen die onder de Bosniakken 

voorkomen komen ook voor binnen de IZ. Over het algemeen is men erg tolerant naar 

anderen die een stroming of traditie aanhangen die afwijkt van de eigen traditie. (Het is nog 

maar de vraag of dit op de lange termijn ook een succes zal zijn maar tot nu toe is het model 

van pluralisme, democratie en respect voor onderlinge verschillen in BiH een succes te 

noemen.) 

4. Nationalistisch. De Islam is de belangrijkste bouwsteen van nationale en etnische identiteit 

voor Bosniakken in BiH. Een gevolg hiervan is dat uitingen van nationalisme makkelijk 

verward kunnen worden met uitingen van religiositeit en vice versa.43 

 

 De politieke rol die religieuze leiders en organisaties aannamen tijdens de oorlog zette zich 

voort na de oorlog. Een deel van de NGO's bleef actief in BiH maar hun rol veranderde wel. Het 

accent verschoof van acute noodhulp naar langdurige hulp in de vorm van de (wederop)bouw van 

scholen en moskeeën, distributie van Islamitische literatuur en het organiseren van evenementen. 

Deze hulp heeft het een en ander teweeg gebracht in de samenleving, niet altijd met even positieve 

uitkomsten. 

 

Islamska Zajednica 

De IZ heeft de verantwoordelijkheid de Islamitische normen in BiH te beschermen, al zal wie daar 

geen interesse in heeft daar in zijn of haar persoonlijke leven weinig van merken. Zoals eerder 

aangegeven is men in BiH erg vrij in het doen en laten en de IZ treedt niet op als een moraalpolitie 

die burgers kledingvoorschriften oplegt en verbiedt alcohol te drinken of seksuele contacten voor 

het huwelijk te hebben (wat niet betekent dat ze die zaken niet afkeuren). Ook kent de wet in BiH 

geen specifiek religieuze geboden en verboden (met uitzondering van het polygame huwelijk wat 

bij wet verboden is. Het komt echter wel voor dat officieuze polygame huwelijken gesloten 

43Alibašić, A. The Profile of Bosnian Islam And How West European Muslims Could Benefit from It, 
http://www.cns.ba/aktuelnosti/the-profile-of-bosnian-islam-and-how-west-european-muslims-could-benefit-from-it. 
Laatst geraadpleegd op 18-07-2013 
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worden). Dit zou in een land met de bevolkingssamenstelling en geschiedenis van BiH ook 

helemaal niet haalbaar zijn. De IZ volgt de richtlijnen van de Hanafi school maar benadrukt daarin 

wel een specifieke Bosniak karakter te hebben..44 Een belangrijk onderdeel van de IZ is de 

Tarikatski Centar die zich bezig houdt met de organisatie van soefi georiënteerde gebruiken zoals 

bijvoorbeeld de zikr (gezamenlijk of individueel, in dit geval gezamenlijk, uitvoeren van religieuze 

rituelen) die door de Tarikatski Centar georganiseerd wordt in ruim 56 plaatsen in BiH.45 

 De IZ heeft de verantwoordelijkheid over alle moskeeën, religieuze scholen (religieus 

onderwijs is in BiH pas ingevoerd na de val van het communisme) en andere Islamitische instituten, 

inclusief die van Bosniakken die buiten BiH leven 

De IZ zegt over zichzelf (onder andere) het volgende: 

 

− De IZ is de enige legale en legitieme religieuze organisatie van de Bosnische moslims. 

− De IZ is volledig autonoom en onafhankelijk. 

− De Islam (in de laatste 500 jaar) en de IZ als organisatie (in de laatste 125 jaar) zijn een 

belangrijke factor geweest voor de religieuze, culturele en nationale identiteit van moslims 

in BiH. 

− De IZ speelt een belangrijke rol in het bevorderen van maatschappelijke normen en 

waarden. 

− De IZ zet zich actief in om banden aan te gaan en te onderhouden met de bredere 

Islamitische wereld. 

− De IZ is een van de sterkste en best georganiseerde Islamitische organisaties in Europa. 

− De IZ heeft een groot aantal džemat (plaatsen waar met religieuze doelen bijeengekomen 

wordt, bijvoorbeeld een moskee) in vele landen, voornamelijk in West-Europa, de VS en 

Canada. 

− De IZ is de organisatie van alle Bosniakken zowel binnen als buiten BiH en die mensen in 

BiH die zich bekeerd hebben tot de Islam. Echter beschouwt ze zichzelf wel als een deel van 

de Umma (wereldwijde gemeenschap van moslims). 

− De IZ streeft ook een goede samenwerking na met andere religieuze (en niet-religieuze) 

organisaties ter bevordering van vrede en goede verhoudingen tussen mensen. 

44 Sarajlić, E. (2010). Lecture. “The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia 
and Herzegovina”. Oxford. 
45 Barišić, S. (2008). “Institutionalizacija Islamskih Zajednica Nakon Raspada SFR Jugoslavije.” Filozofija I Drustvo. 
Vol 2: p. 117-127 
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− De IZ benadrukt dat het een sterk democratisch karakter heeft. Functionarissen worden 

gekozen door een systeem van anoniem stemmen en moeten openheid geven over en 

verantwoording afleggen voor hun activiteiten en functioneren.46 

 

Verder heeft de IZ niet alleen een administratieve en praktische functie maar houdt de IZ zich ook 

bezig met zaken omtrent interpretatie, bijvoorbeeld door het uitspreken van fatwa's.  

 Dat de IZ de formele verantwoordelijkheid draagt over (alle) religieuze zaken van moslims 

in BiH en van Bosniakken buiten BiH betekent echter niet dat het in de praktijk ook volledig de 

controle heeft. De vele NGO's die zich in BiH gevestigd hebben en waarvan BiH in bepaalde mate 

toch afhankelijk is brengen ook spelers met zich mee die in hun interpretatie afwijken van die van 

de IZ (hoewel er ook binnen de IZ marginale verschillen van mening met betrekking tot 

interpretatie zijn). Hoewel ze formeel onder de verantwoordelijkheid van de IZ vallen opereren ze 

echter vaak semi-onafhankelijk en zeker niet altijd in overeenstemming met de richtlijnen en doelen 

van de IZ.  

 

NGO's 

De NGO's uit de Islamitische wereld hebben vaak een (al dan niet duidelijk zichtbaar) missionair 

doel. Zoals eerder aangegeven is een deel na 1995 in BiH gebleven en is zich gaan focussen op 

(weder)opbouw, educatie en sociale projecten. De  belangrijke spelers hierin zijn Saudi-Arabië en 

de golfstaten. Het gedachtegoed (en literatuur in grote getallen) dat zij verspreiden is van een 

salafistische aard die vaak conflicteert met het gedachtegoed van de IZ en de “Bosnische Islam”. 

Een voorbeeld van hoe zij invloed proberen uit te oefenen is dat wanneer hulp wordt geboden aan 

Bosnische NGOs hier vaak, in het kader van het salafistische gedachtengoed, voorwaarden aan 

verbonden worden. Zo wordt in sommige gevallen, in ruil voor financiële middelen, van vrouwen 

verwacht dat ze de nikab (gezichtsbedekking) gaan dragen.47 Ook worden veel moskeeën niet 

(her)bouwd in de Osmaanse stijl die typerend is voor moskeeën in BiH maar in een meer Arabische 

stijl.48 Een andere factor die bijdraagt aan deze Arabische invloeden is dat er een toename is aan 

religieuze actoren (zoals imams) die geschoold zijn in Arabische landen, daar in contact komen met 

46 Islamska zajednica. Islamska zajednica - karakter i načela, 
http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=104 laatste geraadpleegd op 18-
07-2013 
47 Helms, E. (2010) 'The “Nation-ing of Gender? Donor Policies, Islam and Women's NGOs in Post-War Bosnia-
Herzegovina.” Anthropology of East Europe Review,  Vol. 21(2): p. 85-92 
48 Zie afbeelding 2 en 3 
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een ander religieus gedachtegoed en dat meenemen naar BiH. De IZ heeft met betrekking tot het 

bovenstaande lange tijd een oogje op dichtgeknepen om de nodige geldstroom uit deze landen niet 

te belemmeren. De IZ zelf (en haar activiteiten) wordt onder anderen gefinancierd uit bijdragen 

voor lidmaatschap, donaties, nalatenschappen, verschillende fondsen en geld dat gedoneerd wordt 

in de vorm van zakat (Islamitische armenbelasting) of sadaqah (liefdadigheid,  

vaak wordt een bedrag geschonken aan het einde van de ramadan of met het offerfeest) en is 

daarmee in ieder geval in financieel opzicht onafhankelijk van de overheid.49 

 

Wahhabisme kwestie 

Van de mujahidin die tijdens de oorlog in BiH vochten is het grootste deel teruggekeerd. Het 

overige deel heeft zich gevestigd in BiH en velen zijn met Bosnische vrouwen getrouwd. Ze hebben 

zich actief bezig gehouden met het verspreiden van het salafistische gedachtegoed maar schattingen 

zijn dat ze in BiH niet meer dan een paar duizend volgers hebben. Openlijk praktiserende moslims 

worden in de volksmond vaak vehabije (wahhabieten) genoemd, hoewel ze dat strikt gezien vaak 

(doch soms ook wel) niet zijn omdat ze dat gedachtegoed niet aanhangen. Er is onder de meer 

seculiere Bosnische bevolking een gewoonte om een ieder die een langere baard heeft en een broek 

boven de enkels draagt, of in het geval van vrouwen zich bedekt in een meer conservatieve stijl met 

bijvoorbeeld een ghimaar, het stempel vehabija te geven.  

 Hun invloed is gering maar hun aanwezigheid en een aantal incidenten die zich voorgedaan 

hebben tussen deze vehabije en de meer traditionele moslimgemeenschap hebben wel voor onrust 

gezorgd. Een voorbeeld hiervan is het incident bij de  Gazi Husrevbeg moskee in Sarajevo toen in 

2007 Jusuf Barčić, die tijdens de oorlog gestudeerd had in Saudi-Arabië en zich na zijn terugkomst 

actief in ging zetten voor het verspreiden van het Wahhabisme, een poging deed een bijeenkomst 

van wahhabieten te organiseren in die moskee. De toegang werd hem geweigerd maar hij kreeg het 

wel voor elkaar een preek te geven op de binnenplaats van de moskee waarin hij de IZ beschuldigde 

van afdwaling van de ware Islam en pleitte voor de invoering van de sharia. De imam van de  Gazi 

Husrevbeg moskee zei in een reactie: 

 

“De mensen zijn bang, en sommigen blijven al weg uit de moskee […] om te voorkomen dat ze hem 

tegen komen. Ze willen alles vernietigen wat we in 600 jaar bereikt hebben.” 

 

49 Alibašić, A. The Profile of Bosnian Islam And How West European Muslims Could Benefit from It, 
http://www.cns.ba/aktuelnosti/the-profile-of-bosnian-islam-and-how-west-european-muslims-could-benefit-from-it. 
Laatst geraadpleegd op 18-07-2013 
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Wellicht is het meest ironische van het hele voorval nog wel dat de lezing van Barčić bezocht werd 

door ongeveer 20 gelijkgestemden of geïnteresseerden, en niet minder dan 50 journalisten.50 

 

Iran en Turkije 

 De invloed uit Iran (onder anderen) is meer gericht op het promoten van de sjiitische Islam en een 

soefi traditie die meer aansluit bij de “Bosnische Islam”. Hun activiteiten beperken zich tot 

intellectuele en academische kringen en hun invloed is gering. Toch is de IZ content met de  

aanwezigheid van de Iranese NGOs en geleerden omdat zij samen met de Turkse NGOs en andere 

instituten (maar de Turkse en Iranese zijn het meest aanwezig) een tegenwicht bieden aan de 

invloed van de salafistische stromingen. 

 Met het aan de macht komen van de AKP in Turkije heeft het land de banden met BiH 

versterkt. Turkije heeft in BiH een partner gevonden met een moslimmeerderheid binnen Europa en 

een gezamenlijk doel op termijn toe te treden tot de Europese Unie. Er zijn een aantal Turkse 

onderwijsinstituten en faculteiten opgericht in BiH maar die worden voornamelijk bezocht door 

Turkse studenten zelf. Dit zijn dan wel vaak Turkse studentes die bijvoorbeeld in Turkije niet 

kunnen studeren omdat daar het dragen van een hoofddoek op universiteiten verboden is. De IZ 

verwelkomt de Turkse NGO's omdat Turkije ook onder de Hanafi school valt en ze een tegenwicht 

bieden aan de salafistische invloeden waar de IZ zich zorgen om maakt.51 De IZ is echter zeer 

sceptisch over semi-staats organisaties omdat de verhouding van de Turkse overheid met Diyanet, 

het Turkse instituut van religieuze zaken, hoewel de taken en verantwoordelijkheden van Diyanet 

sterk overeenkomen met die van de IZ, haaks staat op de verhouding van de IZ met de Bosnische 

overheid. De IZ opereert immers in grote mate onafhankelijk van de overheid terwijl Diyanet onder 

directe controle van de Turkse overheid staat en daar ook door gefinancierd wordt.52 

 Het gevolg van bovenstaande is dat er een breder scala aan Islamitische groepen is ontstaan 

onder de Bosniakken. Voornamelijk veel Bosniakken die de communistische periode nog hebben 

meegemaakt voelen zich niet altijd even gemakkelijk bij de aanwezigheid van de salafistische 

groeperingen en het zorgt over en weer voor spanningen. Het Bosnische platteland kent van origine 

een volkse Islam waar een traditie bestaat van Soefi bijeenkomsten en pelgrimages. Dit wat altijd 

geweest is wordt nu in toenemende mate bekritiseerd door een jongere generatie onder invloed van 

50 Donia, R.J. Nationalism and Religious Extremism in Bosnia-Herzegovina and Kosovo Since 1990. 
http://www.policypointers.org/Page/View/5704 laatste geraadpleegd op 19-07-2013 
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geïmporteerd Salafisme.53 

 

Na 9/11 

In de nasleep van de aanslagen van 9/11 kwam BiH in Europa in een kwaad daglicht te staan toen 

media begonnen te schrijven over connecties tussen al-Qaida en jihadstrijders die ten tijden van de 

oorlog in BiH vochten. Er werd bericht dat BiH een Europese veilige haven zou zijn voor 

terroristen en daarmee een gevaar zou vormen voor de veiligheid in Europa.54 Dit werd nog eens 

bevestigd toen de BiH autoriteiten een inval deden op het kantoor van de Saudische NGO 

‘Benevolence International Foundation’ en daar een grote voorraad aan wapens, instructies om 

bommen te maken, valse paspoorten en documenten van en over al-Qaida vonden.55 

 De IZ, die zoals eerder besproken tot dan toe vormen van extremisme min of meer gedoogd 

had met het oog op de financiële hulp die uit de Arabische landen kwam, realiseerde zich dat het 

met voor de goede banden met Europa noodzakelijk was stelling te nemen tegen dit soort (voor BiH 

allochtone) uitwassen. De IZ, hoewel het zelf expliciet aangeeft zich te beschouwen als een 

onderdeel van de gehele Umma, is sinds de aanslagen van 9/11 en alle dingen die daarop volgden, 

de laatste jaren met betrekking tot buitenlands beleid meer geconcentreerd geweest op integratie 

binnen Europa en banden met andere Europese Moslimgemeenschappen (inclusief Turkije) dan met 

het Midden-Oosten. Iemand die zich hier in het bijzonder voor ingezet heeft is de voormalige rais-

al-oelema (grootmoefti, hoge geleerde in de Islamitische wetgeving en formeel de enige 

gemachtigde in BiH om fatwa's te vervaardigen) van BiH Mustafa Cerić. Hij bekleedde dit ambt 

sinds 1999 (hoewel hij al vanaf 1993 erg invloedrijk was onder de Bosniakken) en werd in 2012 

vervangen door de nieuwe rais-al-oelema Husein Kavazović, die door de nu nog korte duur van zijn 

ambt verder niet besproken zal worden.  

  Cerić heeft zich in de 13 jaar dat hij rais-al-oelema was volhardend ingezet om de banden 

met Europa en andere moslim gemeenschappen in Europa te versterken en voor het promoten van 

de “Bosnische Islam” met als speerpunt het Europese karakter ervan. Zo was hij de enige religieuze 

leider uit de regio die actief deel nam aan Europese fora over de Islam en sloot hij zich aan bij het 

European Council for Fatwa and Research. Hij is door sommige Europese beleidsmakers 

53 Henig, D. (2012). “”This is our little hajj”: Muslim Holy cites and reappropriation of the sacred landscape in 
contemporary Bosnia.” American Ethnologist, Vol. 39(4) pp. 751-765 
 
54 Sarajlić, E. (2010). Lecture. “The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia 
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ontvangen als een goede vertegenwoordiger van een meer liberale Islam.56 

 Naar aanleiding van de aanslagen in New York in 2001, Madrid in 2004 en Londen in 2005 

en de felle kritiek uit sommige politieke hoeken op de gehele moslim wereld schreef hij de 

Verklaring van Europese Moslims waarin hij in de inleiding zegt (vrij vertaald): 

 

“De gebeurtenissen […] laten niemand onverschillig. Moslims over de hele wereld zijn diep 

geschokt dat die terroristische aanvallen in verband worden gebracht met de Islam. Geen redelijk 

denkend mens kan het accepteren dat onschuldige mensen vermoord worden in hun naam [in de 

naam van alle moslims/de Islam]. Daarom hebben moslims deze terroristische aanvallen scherp 

veroordeeld. 

Volgens sommigen is dit echter niet genoeg. Moslims moeten meer dan dat doen om het Europese 

publiek te overtuigen dat hun religie respect verdient en om welkom te zijn in Europa te verblijven. 

Los van die personen die, ongeacht de omstandigheden, lijden aan Islamofobie, moeten Moslims 

onder ogen zien dat de opinie over hun religie die op dit moment in Europa heerst niet wenselijk is.  

Europese moslims moeten zich serieus gaan bezighouden met de kwestie van het geweld dat 

sommigen in de naam van de Islam plegen. Dit niet omdat sommigen in Europa negatief tegenover 

moslims en de Islam staan, maar omdat geweld, terreur en haat in de naam van de Islam verkeerd 

zijn en tegen de morele leer van de Islam in gaan. Het gaat [ook] in tegen de belangen van de 

moslims, bovenal van de moslims die in Europa leven. 

Europese moslims […] moeten duidelijk en zonder enige twijfel naar de wereld uitspreken dat de 

Islam een vredelievend geloof is. Ze moeten hun kinderen leren dat de ware weg tot succes in dit 

leven en tot redding in het hiernamaals niet de weg van geweld is, maar die van 

vreedzaamheid.[...]”57 
 De eerder genoemde terroristische aanslagen en de kritiek die BiH naderhand kreeg hebben 

gezorgd voor een ommekeer in de manier waarop de Bosnische overheid en de IZ zich opstellen 

tegen extremistische uitwassen in BiH. Waar daar eerst nog enigszins de ruimte aan werd gegeven 

in verband met financiële belangen heeft de IZ in het nieuwe millennium een duidelijk standpunt 

ingenomen tegen extremisme en elk mogelijk geweld dat daarbij gepaard gaat. Wat niet 

onbelangrijk is om te vermelden is dat geweld van salafisten of wahhabieten tegen niet-moslims in 

56 Sarajlić, E. (2010). Lecture. “The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia 
and Herzegovina”. Oxford. 
 
57 Reis-ul-ulema dr. M. ef. Cerić, Deklaracija evropskih muslimana, 

http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=732 laatst geraadpleegd op 18-
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BiH zich beperkt heeft tot een handjevol voorvallen en er verder maar enkele meldingen zijn 

gemaakt van (niet gewelddadige) provocaties naar Servische Bosniërs die na de oorlog 

terugkeerden naar bijvoorbeeld Jablanica. Wel heeft de regering van BiH naar aanleiding van de 

heisa die ontstond omtrent de zogenaamde veilige haven voor terroristen maatregelen genomen 

tegen een aantal voormalige mujahideen die zich in BiH gevestigd hadden door hun Bosnische 

staatsburgerschap terug te trekken.58 

 

58 Cetin, O. (2008).  “Mujahidin in Bosnia. From Ally to Challenger”. ISIM Review. Vol. 21(1): p. 14-15 
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 Conclusie 
De incorporatie van BiH in het Osmaanse rijk had tot gevolg dat een substantieel gedeelte van de 

bevolking zich bekeerde tot de Islam. Hoewel de motivaties voor bekering voornamelijk gebaseerd 

waren op sociale en economische voordelen heeft de Islam tot nu toe echter wel ruim 500 jaar 

overleefd en grote invloed in de regio gehad. Ook vormde het Turkse millet systeem de basis voor 

vreedzaam samenleven tussen verschillende religieuze groepen waarin elke groep zijn eigen 

religieuze instituten kon hebben en kon genieten van religieuze vrijheid.  

 Vanaf 1878 werd BiH officieel een seculiere staat maar voor lange tijd bestond er nog een 

grote mate van religieuze vrijheid zoals de vrijheid bepaalde (privé) zaken af te handelen in sharia 

rechtbanken. Ondanks de status van seculiere staat waren de (latere) Bosniakken duidelijk 

Islamitisch met gebruiken als gezichtsbedekking van vrouwen die geen uitzondering waren. 

 Daar kwam abrupt een einde aan met het stichten van communistisch Joegoslavië. Tito was 

van mening dat met het oog op de cohesie en een gevoel van eenheid en broederschap religie een 

bedreiging was van Joegoslavië en zaken als religieuze scholen, sharia rechtbanken, pelgrimages en 

religieuze kleding werden verboden. In deze periode nam niet alleen de aanwezigheid van religie in 

het publieke domein af maar identificeerden mensen zich ook steeds minder met religie. Een deel 

hiervan zal echter te verklaren zijn vanuit het feit dat het maatschappelijk aantrekkelijker was om 

niet openlijk religieus te zijn. Dit is ook teruggekomen in het feit dat hoewel veel mensen, 

waaronder overheidsfunctionarissen, verklaarden en uit droegen niet religieus te zijn veel religieuze 

gebruiken (zoals begraven volgens religieuze voorschriften met de bijbehorende gebeden) gewoon 

voortgezet werden, ware het meer in het privé domein dan in het publieke domein. Het proces van 

secularisering was sterker in stedelijke gebieden dan op het platteland waar men meer is blijven 

vasthouden aan traditionele normen en gebruiken. Naarmate vrijheden in Joegoslavië toenamen 

nam ook het nationalisme van voornamelijk Kroaten en Serviërs toe. In nationalistische propaganda 

werd veelvuldig gebruik gemaakt van religieuze symboliek en mythen. 

 Met de val van het communisme was er een sterke toename te zien van religie in het 

publieke domein van BiH. Zo werden er weer religieuze scholen geopend en waren er sterke banden 

tussen de SDA en de IZ. Met het uiteenvallen van Joegoslavië en de oorlogen die volgden 

explodeerde de eerder genoemde religieuze symboliek en werd religie het belangrijkste 

propagandamiddel. Het is belangrijk in gedachten te houden dat de oorlog niet gevochten werd met 

religieuze motieven maar dat religie aan de kant van de Serviërs en in iets mindere mate de Kroaten 
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hét middel was om de eigen bevolking te overtuigen van de noodzaak van de oorlog. Ook werd 

religie ingezet als een middel om dominantie te laten zien door bijvoorbeeld het vernietigen van 

moskeeën en het plaatsen van een kruis op die plekken waar eerder islamitische gebouwen gestaan 

hadden. De oorlog zorgde aan de kant van de Bosniakken voor een gevoel van saamhorigheid 

gebaseerd op hun gedeelde Islamitische identiteit die aangevallen werd. Een belangrijk gevolg van 

de oorlog was dat het onderscheiden van etnische groepen langs religieuze lijnen een definitief, en 

naar het lijkt onomkeerbaar, gegeven werd dat ook vandaag nog actueel is in de samenleving. 

 Als gevolg van de oorlog kwamen veel buitenlandse strijders, NGOs en hulporganisaties 

naar BiH uit zowel Europa als het Midden-Oosten. De passieve houding van de VN en de NAVO 

zorgden ervoor dat strijders (mujahidin) uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Iran kwamen vechten in 

wat hun werd gezien als een jihad. Een deel van deze mujahidin en NGOs zijn na de oorlog in BiH 

actief gebleven of (in het geval van de mujahideen) hebben zich er permanent gevestigd. Deze 

personen en NGOs hadden vaak een missionaire agenda wat resulteerde in een verdere toename van 

religie in het publieke domein. Dit echter in een vorm die voor BiH relatief onbekend was. De 

aanwezigheid van zogenaamde vehabije zorgt voor onrust bij de meer seculiere bevolking die niet 

gecharmeerd is van vrouwen in nikab en mannen met lange baarden. 

 De IZ heeft deze salafistische invloeden lange tijd gedoogd ten behoeve van de geldstroom 

uit de Arabische landen. Na de gebeurtenissen van 9/11, Madrid, Londen en de beschuldigingen dat 

BiH een veilige haven voor terrorisme in Europa zou zijn heeft de IZ zich echter openlijk en zeer 

actief gedistantieerd van elke vorm van geweld ten gevolge van religieus extremisme en een 

duidelijke keuze gemaakt voor Europa en integratie in Europa als moderne, liberale staat met een 

meerderheid van moslims. Gezegd moet worden dat de aantallen van zogenaamde vehabije erg laag 

zijn en hun invloed marginaal. Ze zorgen meer voor onrust onder de meer liberale bevolking die dit 

beschouwen als een allochtone Islam in BiH dan dat ze echt grote invloed hebben. 

 Het is duidelijk dat de Islam in BiH dynamisch en flexibel is en zich door de eeuwen heen 

altijd goed heeft weten aan te passen aan de omstandigheden. In conclusie kan gezegd worden dat 

de zichtbare aanwezigheid van religie is toegenomen sinds het einde van de jaren '80 maar dat dat 

niet per se betekent dat men ook daadwerkelijk religieuzer is geworden. Aan de ene kant komt dit 

omdat men in de periode van het communisme waarschijnlijk religieuzer was dan uitgedragen werd. 

Aan de andere kant is dat een gevolg van de duidelijke connectie tussen religie en etniciteit tijdens 

de oorlog. Als religie (daadwerkelijk gepraktiseerde religie of affiliatie met een bepaalde groep 

waarvan de meerderheid een bepaalde religie aanhangt) niet al een belangrijke onderscheidende 

eigenschap van etniciteit was, is die het nu wel. Men is zich meer dan voor de oorlog bewust van de 
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eigen religieuze identiteit en dat heeft, samen met toegenomen vrijheden op religieus vlak en 

groeiende invloed van (binnenlandse én buitenlandse) religieuze organisaties, tot gevolg dat 

religieuze symboliek en religieuze gebruiken toenemen. 
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Bijlagen 
 

Figuur 1  

 

 

Figuur 2. Gazi Husrev Beg moskee in Sarajevo, gebouwd in Osmaanse stijl. 
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Figuur 3. Koning Fahd moskee in Sarajevo, gebouwd in Arabische stijl. 
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