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 ‘Wélke kleur zijn wij ook alweer?’ Ik stond achter mijn vader terwijl hij de krant las, met 

mijn kin op zijn schouder, en ik wees naar een kaart van Kroatië vol rode en blauwe 

stippen die de vijandelijke legers moesten voorstellen. Hij had het me al eens verteld, 

maar ik kon ze maar niet uit elkaar houden.  

 ‘Blauw,’ zei mijn vader. ‘De Kroatische Nationale Garde. De politie.’ 

  ‘En de rode?’ 

 ‘Jugoslavenska Narodna Armija. Het JNA.’ 

 Ik snapte niet waarom het Joegoslavische Volksleger Kroatië zou willen 

aanvallen, dat vol Joegoslavische mensen zat, maar toen ik het aan mijn vader vroeg, 

zuchtte hij en sloeg hij de krant dicht. Terwijl hij dat deed, ving ik een glimp op van de 

voorpagina waar een foto op stond van mannen die met kettingzagen en vlaggen met 

schedels erop in de lucht zwaaiden. Ze hadden een boom omgezaagd die nu over de weg 

lag en het verkeer in beide richtingen blokkeerde; de krantenkop 

BOOMSTAMREVOLUTIE! stond er in vette zwarte letters onder.  

 ‘Wie zijn dát?’ Vroeg ik mijn vader. De mannen hadden baarden en droegen bij 

elkaar geraapte uniforms. In geen van de militaire parades had ik de JNA-soldaten ooit 

met piratenvlaggen gezien. 

 ‘Četniks,’ zei hij terwijl hij de krant opvouwde en hem buiten mijn bereik op een 

plank boven de televisie legde.  

 ‘Wat zijn de met die bomen van plan? En als ze in het leger zitten, waarom 

hebben ze dan baarden?’ 

 Ik wist dat de baarden veelzeggend waren want het was me opgevallen dat 

iedereen zich opeens schoor. Overal in de stad werden mannen met een baard van meer 



dan twee dagen achterdochtig aangekeken door hun gladgeschoren soortgenoten. De 

week ervoor had de vader van mijn beste vriend Luka zijn baard afgeschoren. Die had hij 

al voordat Luka en ik werden geboren. Omdat hij niet in staat was er volledig afscheid 

van te nemen, had hij zijn snor laten staan, maar dat had voornamelijk een komisch 

effect: de borstelige haren op zijn bovenlip vormden een schim van het gezicht dat we 

kenden en zorgden ervoor dat hij er permanent troosteloos uitzag.  

 ‘Ze zijn Orthodox. In hun kerk laten mannen hun baard staan als ze in de rouw 

zijn.’  

 ‘Waar zijn ze dan verdrietig over?’ 

 ‘Ze wachten tot er weer een Servische koning op de troon zit.’ 

 ‘We hebben niet eens een koning.’ 

 ‘Zo is het wel genoeg geweest, Ana,’ zei mijn vader.  

 Ik wilde meer weten – wat had een baard met verdrietig zijn te maken, waarom 

hadden de Serven zowel het JNA als de Četniks aan hun kant staan terwijl wij alleen 

maar de oude politie hadden, maar mijn moeder plaatste een mes en een kom vol 

ongeschilde aardappels voor me op tafel voordat ik erover kon beginnen.  

 

Luka filosofeerde te midden van de chaos. Hij had me altijd vragen gesteld die ik niet kon 

beantwoorden, en schetste hypothetische situaties die onze fietstochtjes van eindeloze 

gesprekken voorzagen. We hadden het meestal over het heelal, hoe het mogelijk was dat 

een ster al dood was tegen de tijd dat wij hem zagen vallen, waarom vliegtuigen en 

vogels in de lucht bleven hangen en wij aan de grond gebonden waren, en of je op de 

maan wel of niet alles door een rietje moest drinken. Maar nu was zijn onderzoekende 

geest enkel op de oorlog gericht – wat bedoelde Milošević toen hij zei dat het land 

gezuiverd moest worden, en hoe zou een oorlog moeten helpen terwijl de explosies er 



zo’n troep van maakten? Waarom raakte het water steeds op als de pijpen onder de 

grond lagen, en als die pijpen stukgingen door de bombardementen, waren we dan wel 

veiliger in de schuilkelders dan in onze huizen?  

 

***scheiding na +/- 600 woorden*** 

 

 Ik was altijd dol geweest op Luka’s vragen, en op het feit dat hij mijn meningen 

wist te waarderen. Bij andere vrienden, de jongens op school, hield hij zich gewoonlijk 

stil. En omdat de grote mensen de neiging hadden mijn vragen te ontwijken, was het een 

opluchting iemand te hebben die er wel over praatte. Maar de maan was ver weg, en nu 

Luka de zaken zo dicht bij huis ontleedde, merkte ik dat mijn hoofd zeer deed van het 

idee dat alle bekende gezichten en stadsdelen puzzelstukjes waren die ik niet aan elkaar 

kon leggen.  

 ‘Wat nou als we doodgaan tijdens een luchtaanval?’ vroeg hij op een middag.  

 ‘Nou, ze hebben nog niet echt gebouwen opgeblazen,’ beargumenteerde ik.  

 ‘Maar wat als ze dat wel doen en één van ons doodgaat?’  

 Op de een of andere manier was het vooruitzicht dat alleen híj dood zou gaan 

enger dan de dingen die ik me op dat moment van mezelf mocht inbeelden. Ik voelde me 

zweterig en nerveus, en ik ritste mijn jas open. Ik was zo zelden boos op hem dat ik het 

gevoel bijna niet herkende.  

 ‘Je gaat niet dood,’ zei ik. ‘Dus dat kan je mooi uit je hoofd zetten.’ Ik nam een 

scherpe bocht en liet hem daar alleen in de Trg achter, waar de vluchtelingen hun 

eigendommen sorteerden en zich klaarmaakten voor hun volgende stap.  

 

Er brak een tijdperk van loos alarm aan. Waarschuwingen voor luchtaanvallen en 



waarschuwingen voorafgaand aan luchtaanvallen. Als de verkenning van de politie 

Servische vliegtuigen de stad zag naderen, kwam er een strookje waarschuwingstekst 

boven in het televisiescherm langs. Er ging geen luchtalarm af, niemand rende naar de 

schuilkelders, maar zij die de waarschuwing hadden gezien staken hun hoofd om de 

deur en lieten de Roep door de gangen galmen: ‘Zamračenje, zamračenje!’ De woorden 

zweefden omlaag door het trappenhuis, langs waslijnen naar naastgelegen gebouwen, 

door de straten, en de lucht zoemde van het waarschuwende gemompel—‘maak het 

donker.’ 

 We lieten de jaloezieën zakken voor onze afgeplakte ramen en propten stroken 

zwarte stof tussen de kieren aan de bovenkant. Ik was niet bang toen ik in het donker op 

de grond zat; het voelde meer als afwachten tijdens een bijzonder spannend potje 

verstoppertje.  

 ‘Er is iets mis met haar,’ zei mijn moeder op een avond toen we gehurkt onder de 

vensterbank zaten. Mijn kleine zusje Rahela was nog steeds bezig met een huilbui die ze 

een paar dagen eerder al was begonnen.  

 ‘Misschien is ze bang in het donker,’ zei ik, hoewel ik wist dat dat niet de oorzaak 

was. 

 ‘Ik ga wel met haar naar de dokter.’ 

 ‘Er is niets aan de hand,’ zei mijn vader op een toon die een eind aan de discussie 

maakte.  

 Een Servische man die in ons gebouw woonde weigerde zijn jaloezieën naar 

beneden te doen. Hij deed alle lampen in zijn flat aan en draaide op vol volume met een 

erg indrukwekkende stereo-installatie cassettes met kakelbonte orkestmuziek die 

populair was geweest tijdens het hoogtepunt van het communisme. ’s Nachts smeekten 

gezinnen hem beurtelings om zijn lichten uit te doen. Ze vroegen hem medeleven te 



tonen en ze te helpen hun kinderen te beschermen. Toen dat niet werkte, probeerden ze 

hem met logica te overtuigen en redeneerden dat wanneer de flat gebombardeerd zou 

worden, hij zelf natuurlijk ook door de explosie zou sterven. Hij leek bereid te zijn dat 

offer te maken.  

 In de weekenden dat hij op de parkeerplaats aan zijn kapotte Jugo sleutelde, 

hingen wij rond in de buurt en stalen zijn gereedschap als hij niet keek. Op sommige 

ochtenden voor school verzamelden we ons in de gang voor zijn appartement. We 

drukten keer op keer op zijn deurbel en renden weg zodra we hem naar de deur 

hoorden wandelen.  

 

De gevluchte kinderen kwamen een paar weken na hun aankomst in de stad op school. 

Zonder een dossier over hun academische talenten probeerden de leraren ze zo 

evenwichtig mogelijk over de klassen te verdelen. Onze klas kreeg er twee jongens bij 

die zo dicht bij onze leeftijd leken te zitten dat ze niet opvielen. Ze kwamen uit Vukovar 

en hadden een grappig accent.  

 Vukovar was een klein stadje een paar uur verderop en was toen het vrede was 

voor mij nooit van enige betekenis geweest, maar nu was het altijd op het nieuws. In 

Vukovar verdwenen mensen. Mensen werd onder schot opgedragen om naar het oosten 

te marcheren; mensen werden in de nachtelijke explosies tot as gereduceerd. De jongens 

hadden de hele weg naar Zagreb gelopen en ze waren altijd net iets viezer dan wij en ze 

hadden kringen onder hun ogen die net iets donkerder waren dan die van ons, en we 

behandelden ze met afstandelijke nieuwsgierigheid.  

 Ze woonden in een pakhuis dat we altijd Sahara noemden omdat het zo verlaten 

was; daar kwamen de oudere kinderen altijd om te praten en roken en in het donker te 

zoenen. Het geroddel nam toe: mensen sliepen er op de vloer en er was maar één 



badkamer, of misschien zelfs geen badkamer, en zeker geen toiletpapier. Luka en ik 

probeerden er een paar keer naar binnen te glippen, maar er stond een soldaat bij de 

deur die de documenten van de vluchtelingen controleerde.  

 Al snel controleerden ze ook identiteitsbewijzen bij de voordeur van mijn flat. 

Gezinnen in de flat stuurden om de beurt een volwassene naar beneden om in diensten 

van vijf uur lang de deur te bewaken, in een poging te voorkomen dat een Četnik binnen 

zou komen en zichzelf zou opblazen. Op een avond was er een ruzie; de mannen buiten 

schreeuwden zo hard dat we het door het raam konden horen. De bewaker wilde de 

Servische man niet meer naar binnen laten.  

 ‘Je bent een beest! Je probeert onze kinderen de dood in te jagen!’ schreeuwde de 

portier.  

 ‘Dat probeer ik helemaal niet.’ 

 ‘Doe dan die vervloekte oogverblindende lichten uit tijdens de verduistering!’ 

 ‘Ik zal jou eens verblinden, vuile Moslim!’ zei de Serviër, waarna er nog meer 

werd geschreeuwd en gegromd.  

 Mijn vader deed ons raam open en stak zijn hoofd naar buiten. ‘Jullie zijn allebei 

beesten!’ zei hij. ‘We proberen hier te slapen!’ Het lawaai wekte Rahela, die weer 

doorging met huilen. Mijn moeder wierp mijn vader een blik toe en ging toen naar de 

slaapkamer om mijn zusje uit haar wieg te halen. Mijn vader trok zijn werklaarzen aan 

en rende naar beneden om te voorkomen dat het gevecht uit de hand liep. Alle 

politieagenten waren weg om soldaten te zijn en er was niemand anders meer om het te 

doen.  

 ‘Moet jij ook ooit naar het leger?’ vroeg ik aan mijn vader.  

 ‘Ik ben geen politieagent,’ zei hij.  

 ‘Stjepans vader ook niet, maar die moest wel.’ 



 Mijn vader zuchtte en wreef over zijn voorhoofd. ‘Hup, je bed weer in.’ Hij pakte 

me op met een behendige zwaai van zijn arm en liet me op de bank ploffen.  

 ‘Eerlijk gezegd schaam ik me een beetje. Ik mag niet in het leger. Vanwege mijn 

oog.’ 

 Mijn vader had een lui oog en kon dichtbij en ver weg niet van elkaar 

onderscheiden. Zelfs achter het stuur moest hij soms zijn slechte oog dicht doen en het 

andere samenknijpen om zo te raden hoe ver weg de andere auto’s waren, en dan maar 

hopen dat het goed zou gaan. Hij had geleerd het zo te doen en vond het leuk om op te 

scheppen dat hij nog nooit een ongeluk had gehad. Maar het politieleger was moeilijk te 

overtuigen dat ‘hopen dat het goed zou gaan’ een effectieve methode was, vooral als het 

om granaten ging.  

 ‘Nu nog niet tenminste. Misschien kan ik als ze mannen tekort komen een 

telegrafist of een monteur zijn. Maar geen echte soldaat.’ 

 ‘Daar hoef je je toch niet voor te schamen,’ zei ik. ‘Je kan er niets aan doen.’ 

 ‘Maar het zou toch beter zijn als ik het land kon beschermen?’ 

 ‘Nou, ik ben blij dat je niet weg mag.’ 

 Mijn vader boog zich voorover om me een kus op mijn voorhoofd te geven. ‘Nou, 

ik dénk dat ik jou misschien wel zou missen.’ De lampen flikkerden en gingen toen uit. 

‘Rustig, rustig, ze gaat al slapen!’ zei hij tegen het plafond en ik giechelde. Hij ging naar 

de keuken en ik hoorde hem rond stommelen op zoek naar lucifers.  

 ‘In de bovenste la bij de gootsteen,’ riep ik. Ik deed de lamp uit voor het geval de 

stroom het middenin de nacht weer zou gaan doen en dwong mezelf te slapen in de 

plotselinge stilte in onze flat.  

 

Een bijwerking van moderne oorlogvoering was dat we het bizarre voorrecht hadden 



om de vernietiging van ons land op tv te kunnen volgen. Er waren maar twee zenders en 

nu het front in de oostelijke provincies, met haar tanks en loopgraven, en de 

grondtroepen van de JNA minder dan honderd kilometer van Zagreb verwijderd waren, 

waren beide zenders gewijd aan algemene kennisgeving, nieuwsuitzendingen en 

politieke satire, een populair genre nu de geheime dienst niet langer een zorg was. De 

angst die veroorzaakt werd door een te grote afstand van een televisie, radio of het 

laatste nieuws van onze vrienden, door het niet weten, was een stekende pijn in onze 

magen als fysieke honger. Het nieuws vormde de achtergrond van al onze maaltijden en 

nog lang na de oorlog stond er steevast een televisie in de keukens van Kroatische 

huizen.  

 Mijn moeder gaf Engels op de technische middelbare school, en we kwamen op 

ongeveer dezelfde tijd thuis van onze scholen, ik vies en zij vermoeid en met Rahela in 

haar armen, die de schooldagen bij de oude vrouw aan de overkant van de hal 

doorbracht. Dan zetten we het nieuws aan en gaf mijn moeder Rahela aan mij terwijl ze 

met haar houten lepel van water, wortels en kippenbouten een nieuwe maaltijd 

bereidde. Ik zat aan de eettafel met Rahela op schoot en vertelde hen wat ik die dag had 

geleerd. Mijn ouders waren streng over school – mijn moeder omdat ze had gestudeerd 

en mijn vader omdat hij dat niet had gedaan – en mijn moeder onderbrak me met vragen 

over mijn rooster of over spelling en met kleine testjes, waarna ze me soms beloonde 

met een stukje zoet brood dat ze in het kastje onder de gootsteen verstopte.  

 Op een middag werd mijn blik getrokken door een bijzonder groot blok met 

speciale nieuwstekst en liet ik mijn verhaal van de lessen van die dag wegsterven en 

zette ik de televisie harder. De nieuwslezeres drukte op haar oortje en kondigde aan dat 

er belangrijk nieuws was: onbewerkt filmmateriaal uit het zuidelijke front in Šibenik. 

Mijn moeder schoot weg van het fornuis en kwam achter me staan om te kijken:  



 Een wankelende cameraman sprong van een richel om een Servisch vliegtuig 

beter in beeld te krijgen dat met een brandende motor richting zee stortte en zich 

vermengde met de late zonsondergang in september. Toen vatte een tweede vliegtuig 

midden in de lucht vlam aan de rechterkant van het beeldscherm. De cameraman 

draaide om en onthulde een Kroatische luchtverdedigingssoldaat die vol ongeloof keek 

naar wat hij had aangericht en zei, ‘Oba dva! Oba su pala!’ Allebei! Ze vielen allebei! 

 Het oba su pala fragment werd de rest van de dag en gedurende de hele oorlog op 

beide zenders herhaald. ‘Oba su pala’werd een strijdkreet, en elke keer als het op 

televisie uitgezonden werd of als iemand het op de straat of door de muren naar de 

Serviër riep, werden we eraan herinnerd dat we minder mensen en wapens hadden, 

maar dat we aan de winnende hand waren.  

 De eerste keer dat we het zagen, mijn moeder en ik, klopte ze me op mijn 

schouder omdat deze mannen Kroatië beschermden en het vechten niet zo gevaarlijk 

leek. Ze glimlachte, de soep dampte, en Rahela was zelfs even gestopt met huilen, en ik 

stond het mezelf toe om me te verbeelden, terwijl ik tegelijkertijd best wist dat het maar 

om een verbeelding ging– dat ik daar, in de flat met mijn familie, veilig was.  


