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Maar zo was het niet.
Niet precies, maar zo had het kunnen zijn toch?

Personages
Nick Teunissen
Ismir Hero
Papa Mustafa
Mama Hajrija
Amel Hero (broer Ismir)
Baba (oma Ismir)
Sniper Milan (droom personage)
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PROLOOG
*** De 1e brief ***
NICK: (Leest voor)
Zwolle, 29 april 1995
Aan mijn allerliefsten. Mama, papa, Baba, mijn lieve broertje Amel,
Dit is mijn tweede poging om jullie een brief te sturen, ik hoop dat het niet bij een poging blijft.
De dag dat ik vluchtte, nu vijf maanden geleden, voelt inmiddels ver weg.
Maar nu ik jullie schrijf, keer ik dezelfde weg weer terug, via Duitsland, Zagreb, Split, naar
Sarajevo. Via de berg Igman naar de kelder van familie Kolar. Waar jij Amel in mijn herinnering
nog altijd staat.
Het is moeilijk…
Neem het mij niet kwalijk als ik details of momenten oversla. Soms is het beter om niet alles te
hoeven herbeleven.
Deze brief is voor jullie allen van wie ik hou. Voor jullie die mij het leven hebben gegeven,
voordat het van zijn stamboom werd afgescheurd op het moment dat ik de tunnel in ging.
Voor de ingang voor de tunnel staan honderden mensen wachten om naar de andere zijde te
komen. Mensen die een nieuw leven willen opbouwen, en mensen die willen vechten om te
verdedigen wat ons ontnomen is. Ik hoor bij geen van beiden. Ik vertrek maar zal terugkeren. In
mij woedt een storm en op mijn gezicht een griezelig ijskoude rust. Ik schaam me dat ik mijn
land achterlaat en zo zijn verdediging opgeef. Maar ik ben opgelucht dat ik ontsnappen zal.
Ik kijk maar ik zie niet, ik luister maar ik hoor niet. Mijn ogen rusten op jullie. Mijn moeder, mijn
vriendin, mijn Hajrija. Mijn vader, mijn vriend, mijn Mujo. Dan komt alles in beweging en voor ik
het weet ben ik ver weg en kan ik jullie niet meer zien.
Ik breek. Ik loop door de tunnel maar eigenlijk sta ik stil. Voor mijn ogen het bevroren beeld van
jullie - een paar minuten geleden. Ik steek over naar de andere kant samen met jou Amel, mijn
kleine lieve broertje.
Na twee uur gebukt door de tunnel te gaan, komen we uit in de kelder van de familie Kolar. Daar
is het net zo nacht en net zo koud. Amel en ik omhelzen elkaar en heel even voel ik warmte. Als
ik verder moet, blijft een deel van mij daar achter. Een stukje wat altijd gevangen zal blijven in
Sarajevo. Terwijl ik met elke stap richting de berg Igman een stap dichter bij de vrijheid ben. …
Nee, ik kan jullie deze brief niet versturen. Sorry.
Jullie zullen deze brief in het hier en nu lezen. En ik weet niet wanneer, en ik weet niet waar,
maar wij zullen hem samen lezen. En ik hoop heel binnenkort.
Jullie Ismir.
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DEEL 1 - De eerste scheuren - in NL
*** 1- Dobar dan ***
Dit is een verhaal over mijn grote liefde, Ismir Hero, mijn Bosnische moslimprins die op zijn 20e
door een 800 meter lange tunnel uit Sarajevo naar Nederland vlucht. Omdat de oorlog hem tot
soldaat maakte en soldaat zijn, zijn dood betekende.
Ik zei: Ismir…
Dit verhaal moet ik toch weten.
Misschien moet ik hier een voorstelling over maken. Over jou en jouw verhaal.
Ismir: Over mij?
Ik: Ja. Dan moet ik wel alles gaan vragen.
Ismir: Oke. Dat is goed
Dat zei hij. “Oke. Dat is goed. Maar niet nu. Nu gaan we ontbijten.”
En twee jaar later sta ik hier.
Nee, wacht.
Ik moet anders beginnen.
Sorry hoor.
Dit is een verhaal - dit een verhaal over een oer-oer-oer Hollandse jongen die een woest
aantrekkelijke, interessante man in de kroeg tegen het lijf loopt en de liefde van zijn leven heeft
gevonden, maar die pas na 7 jaar samen zijn ontdekt ontzettend naïef te zijn geweest.
En die ontzettend naïeve jongen ben ik dus.
Hallo, welkom.
Dobar Dan. Ik ben Nick Teunissen. Hai.
Hollandse Theatermaker en verliefd dus.
Noem mij Romeo. Of Julia, dat kan ook.
Dit verhaal speelt zich voor een groot deel af in Sarajevo, Ismir zijn magische geboortestad.
En het is daar mooi?!
Nou kom ik uit Almere, dus een verschil is snel gemaakt, maar geloof me.
Sarajevo is net klein Istanbul.
Laat me jullie meenemen.
De stad ligt in een dal, omringd en ingesloten door vijf grote bergen: Bjelašnica, Jahorina,
Trebević, Treskavica en de mooiste van allemaal - Igman. (tekeningen verschijnen?)
Wij houden van Igman. Dat is de berg naar de vrijheid.
Dwars door de stad een rivier met daaromheen overal uitstekende minaretten, kerktorens,
shoppingmalls en synagogen die hoog de lucht in pieken.
In het hart van de stad ruikt het naar eten. Geroosterd vlees - cevapcic - en kruiden. Koffie en
zoete waterpijpen. Meer naar buiten ruik je verse kruiden in het veld, tijm, lavendel, vrouwen
plukken hier hun thee langs de weg.
Het is hier bloedje heet in de zomer, en ijs-ijs-koud in de winter. Dan ruikt het naar houtkachels.
Dit is mijn tweede thuis geworden.
Ik voel me welkom, ik voel me verwant.
De taal gaat nog niet helemaal (Bosnische woordenrijtje – iets lulligs als “Zou ik daar ook een tasje bij mogen?”)
Het is zo veel moeilijker dan je denkt.
Zoals er zo veel ‘zo veel moeilijker’ blijkt dan je denkt.
Dan ik dacht.
In deze stad woont ook mijn nieuwe familie.
Mustafa Hero, mijn schoonvader. Hij stookt de beste raki van de Balkan.
(Als Mustafa) ‘Nick, Nick, Nick’
‘Jawel papa. Dat is zo.’
Papa noemt mij zijn 3e zoon. Minstens zo eervol en dichtbij als ‘schoonzoon’.
(Als Mustafa) (opent fles raki) ‘Wil jij proeven?’
3

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

‘Maar papa, dat was toch voor -’ (een speciale gelegenheid)
(Als Mustafa) ‘Niet praten, drinken.
Wil jij proeven?’
Mustafa’s raki sla je niet af. Uzdravlje! (proost)
Dan is er nog mijn schoonmoeder Hajrija Hero.
Een goedlachse en vrolijke vrouw maar ook een wandelende apotheek.
Hajrija rookt als een ketter en het liefst in combinatie met Bosnische – zwarter dan zwarte koffie. Mama heeft altijd een plastic bakje bij zich met zelf gedraaide sigaretten.
Hajrija: (in Bosnisch) ‘Wat zeg je over mij?’
‘Dat je van roken en koffie houdt.’
‘Daat vinden die mensen niet interessant.’
‘Wel’
‘Dat vindt niemand interessant.’
‘Wel mama.’
‘Waarom vertel jij niet over de natuur? Of over Vijecnica, het stadhuis en bibliotheek,
hebben ze 18 jaar over gedaan en het is nu weer helemaal prachtig! Bijna zo mooi als
voor die klootzakken de boel plat gooiden. Of waarom vertel jij niet over een bloedend
moederhart, wachtend op haar zoon. Wij schreven brieven, Nick - ’ (haalt brief uit haar
zak)
Papa en Mama wonen nu in de bergen, maar tijdens de oorlog woonden zij in de wijk Dobrinja.
De zwaarst belegerde wijk, mede omdat de ingang van de tunnel daar lag. Op 150 meter van hun
huis. In dat huis woont nu broer Amel met zijn vrouw en kind.
(steekt schuchter zijn hand op als Amel die het publiek groet)
Amel is Ismir’s kleine broer van 8 jaar jonger, geboren op schrikkeldag en zo gesloten als een
oester. Amel praat niet veel, maar tekent destemeer. Een hartelijke grote vent, met een Balkanzware stem:
‘’Nick, ey Nick. You like Bosnia? In Bosnia we have everything: beautiful nature, beautiful
women, and genocide.'
En dan is er nog Baba. Oma. Zij scheidde vroeg van haar straal-bezopen man, en werd een
alleenstaande Islamitische moeder van drie dochters.
Ismir groeide grotendeels op bij haar en Baba behandelde hem als een prinsje!
(Als Baba) Ismir wil je wat drinken? Ismir wil je wat eten? Nee liefie, blijf zitten ik haal
het voor je. Heb je nog iets nodig, Ismir? Hier Ismir, hier heb je je lievelings…
Elke dag geraspte appel, wortel en suiker.
En daar zit ik dan tussen. Deze oer-Hollandse blonde jongen met een geschiedenis in zijn rugzak
waar je in 1 zin klaar mee bent - “het was een fijne jeugd”.
Een jongen die de zijn grootste drama’s mee maakte tijdens het schooltoneel, en graag musical
liedjes zong met een verschrikkelijk Amsterdams accent.
Totaal oninteressant verder. Over mij valt er echt niks te vertellen.
Maar over mijn vriend Ismir wel. Die is door een tunnel ontsnapt!

*** 2 - De huilende nacht van de koningin ***
(harde housemuziek)
Een kroeg in Almere. 9 jaar geleden.
(Staat een beetje te bouncen op de muziek - en schreeuwt om over het lawaai heen te komen)
Oh, kom je uit Bosnië? Bijzonder!
Wat zeg je? Hoe lang geleden?
En je ouders dan?
Hoe lang? 3 jaar?! Ook niet gesproken? Jeetje. Wat bijzonder.
Hoe ben je hier eigenlijk gekomen? - Via de wat? De tunnel? - Oh, ja, oké.
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Zullen we samen van de week uit eten gaan?
Onze eerste officiële date zegt Ismir af.
Wie is er opgepakt? Kara-wie? Karadzic. Oh. Oké.
En jij gaat een reportage maken? Over hem? Bijzonder. Oké. Als je terug bent dan?
De tijd gaat voorbij en Ismir en ik zijn smoorverliefd.
Uitgaan is waar we goed in zijn.
De alcoholistische clown uithangen, het leven vieren en de vergetelheid!
“Ja, die oorlog ja, dat was heel erg, maar nu gaan we door.”
Zijn verleden was verleden en eerlijk? - als jij het weg stopt vind ik het ook wel fijn.
Na 2 jaar trek ik bij hem in en plaats mijn spullen in zijn kasten en laden.
Ik vind papieren van het AZC.
Ik lees: Zwaar oorlogsgetraumatiseerd.
“Ismir, kijk, gaat dit over jou?”
“Oh dat! Dat is zwaar overdreven. Dat deden ze toen met alle vluchtelingen. Koffie?”
“Oh oke. Ik dacht al.”
‘He, binnenkort test ik je traumaatje wel even met wat rotjes in de pan’, zeg ik.
‘Prima, Dan draai ik wel door met mijn Kalashnikov’, zegt hij.
We lachen. We lachen hard want dat is wat we doen. Wij vieren feest en genieten.
Soms belt zijn moeder - maar ik versta geen woord van wat ze zeggen. En met oudejaarsavond
huilt Ismir als hij zijn vader aan de telefoon heeft.
Maar ja. Een Bosnisch hart is sentimenteel. We gaan door.
5, 4, 3, 2, 1 - Uzdravlje!
(Zingt:)
Kom op Ismir, kom we gaan nu dansen
Kom op Ismir, blijf niet zitten, dansen nu of nooit
Kom op Ismir, liefde sterft niet, leven laat je dansen
Op Koninginnedag pluk ik hem ’s nachts uit een discotheek.
Strontlazarus schurkt hij tegen een ex-marinier op. ‘’Oh, is dit jouw vriend Nick?’’
‘’Yup, ik neem hem mee voor de ontnuchtering.’’
ISMIR: (dronken) nee, ik wil niet naar huis! Ga zelf maar. Ik heb honger. Ik moet wat
eten.
Laat me los Nick. Ben jij jaloers ofzo? Ha! Daar. Ja. Döner! Ik wil Döner.
Laat me nou. Ik kan heus wel zelf lopen. Ik ben een grote jongen, Nick. Je bent mijn
moeder niet. Nee zeg! Je lijkt in helemaal niks op haar! Döner, ik wil hier naar binnen!
Achter de bar een vader en een zoon. Een melancholisch muziekdecor vol Oosterse klanken.
En terwijl hij in zijn broodje knijpt begint hij letterlijk te brullen.
ISMIR: (met Bosnische woorden er door) hij en z’n vader, samen. Zie dan, gewoon samen.
Vader en zoon. Alsof het niks is. Ze houden van elkaar. ‘T Is die muziek! Die muziek, ik
kan het niet helpen, Nick. Godverdomme papa, als je het zou horen. Wat doe ik hier!
Vader en zoon. Zoon en vader. Papa, mama, kan die muziek uit!
Hij huilt zoals ik hem nog nooit heb zien huilen en hij houdt niet meer op.
‘Is er iets aan de hand? Kan ik helpen?’ vraagt de vader.
’Nee, dank u. Ik los het wel op.’ zeg ik.
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Zijn huid breekt, zijn pantser vertoont scheuren. En ik zie een stukje van de jonge Ismir, een
gezicht dat ik helemaal niet ken.
‘Ismir, Ismir! Doe maar rustig!’
Godverdomme, er is zoveel meer aan de hand… en nu?
‘Nee, dank u. Ik los het wel op.’
Maar eerlijk? Ik zou niet weten hoe...

*** 3 - Ontwaken ***
De volgende ochtend lijken zijn tranen met zijn roes verdwenen.
Ik lig in bed en kijk naar hem.
Kleine schoonmaakkarretjes rijden door de Almerense straten om alle oranje troep op te vegen.
‘Ismir, weet je nog wat er vannacht gebeurde?’
Wat bedoel je?
In de Kebabzaak?
Hoezo?
Ik denk dat het goed is om daarover te praten.
Waarover?
Over jou.
Ik mis mijn ouders. Meer valt daar niet over te zeggen.
Dat denk ik wel.
Wat dan?
Misschien zijn er nog onverwerkte zaken
Onverwerkte zaken? Ga je de psycholoog uithangen.
Misschien moet je eens met iemand afspreken die hetzelfde heeft meegemaakt…
Met een Joegoslaaf?
Ja.
Ben je gek!
En dan alsnog een kogel door mijn kop, zeker.
Koffie?
Is er wel eens op jou geschoten?
Tuurlijk.
Wil je koffie?
Tuurlijk? Wanneer dan, hoe vaak…
Gewoon. Als ik op straat liep, naar oma toe, of over de brug.
Gewoon zomaar.
Ja, en thuis, binnen.
Binnen?
Door het raam. Daarom zaten we daarna alleen nog in de keuken.
In het midden van het huis.
Met geweren ofzo
Ja, snipers. Onder andere. Op de omroep was er een keer een bomaanslag.
En toen?
’t Was in de regiekamer van het journaal.
Je ziet geen hand voor ogen meer, overal stof. Dan zie je drie collega’s liggen, dood.
Echt?
Er was paniek, de presentator huilde in beeld.
En jij?
Ik dacht: het beeld moet op zwart. Zij zullen niet zien hoe hun slachtoffers lijden.
En ben je toen naar je ouders gegaan?
Nee, dat kon niet.
Waarom niet?
6
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Hun wijk was afgesloten.
Afgesloten?
Ja Nick, dat is wat ik zei.
Voor hoe lang?
Half jaar, of iets.
Later waren er loopgraven, toen heb ik mijn moeder verrast.
Was ze blij
Ze huilde, en werd kwaad. “Wat heb je gedaan Ismir?”
Om over het water bij Dobrinja te komen moet je dus een brug over.
Langs een kant een muur van zandzakken en zo hard rennen als je kunt.
De doden liggen gewoon langs de kant van de weg.
Jezus.
wat moet je anders…
Het leven gaat door.
Weet je Nick, je went er aan.
Dat kan ik me niet voorstellen.
Er is wel meer wat jij je niet kan voorstellen
Ik wil het me wel voorstellen
Ik wil het weten
Waarom?
omdat jij het bent.
Dus je werd heel veel beschoten
Nou ja veel… er zaten gaatjes in je T-shirt zonder dat je het doorhad.
Het was zo normaal dat ik je gewoon vergeet het te vertellen.
Wat verschrikkelijk
Zelf schieten is erger
Hoe bedoel je?
Zoals ik het zeg
Heb jij ook geschoten dan?
Ja aan het front, maar expres mis.
Aan het front? Wat deed jij daar dan?
Verstoppertje spelen natuurlijk.
Dienstplicht schat, wat denk je.
Dienstplicht?
Wil je niet alles herhalen wat ik zeg, je hoort me prima
Ik wist niet dat jij ook het leger in moest.
Ja. Niet lang. Niet lang daarna ben ik gevlucht.
Door die tunnel. Hoe ging dat eigenlijk?
Zullen we naar buiten gaan?
Ismir…
Dit verhaal moet ik toch weten. Ik ben al 7 jaar met jou samen en hoor nu pas voor het eerst dat
jij in het leger hebt gezeten.
Dat is toch gek?
Misschien
Ik zou graag meer willen weten. Je hele verhaal. Van het begin tot nu.
Prima. Maar niet vandaag. De zon schijnt, nu gaan we naar buiten.
Terwijl ik achter hem loop, probeer ik Ismir voor me te zien als een soldaat. Maar ik krijg hem
met geen mogelijkheid in dat legeruniform.
Vanaf dat moment ga ik vragen.
Voorzichtig, met veel tijd er tussen.
En ik krijg antwoorden. Alleen om zijn vertrek door de tunnel blijft hij heen zeilen met soepele
afleidingsmanoeuvres.
Stap voor stap, haast je rustig.
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Ook ga ik mij inlezen.
Als een uitgehongerde hamster die zich klaarmaakt voor de nieuwe ijstijd.
Meters boeken en documentaires leg ik af, en mijn verbazing over wat Ismir gezien moet
hebben groeit met elke letter.
‘s Nachts word ik afgeleid door zijn koffer in de kast. Al jaren verplaatsen we dat ding mee, zet
Ismir het ergens weg en de deur gaat dicht. Maar nu wil ik de inhoud zien.
Ik heb honger en de feitelijkheden stillen niet.
Als Ismir een keer niet thuis is, klik ik het slot open. Brieven die ik niet kan lezen, 6
polaroidfoto's van zijn ouders, Amel en ‘n kat, een rozenkrans, een verwassen tupperware bakje,
een treinkaartje naar Zevenaar, ‘n VN pasje, cassettebandje, en lucht vol met afscheid. De
binnenkant van de koffer is helemaal vol getekend. Snel doe ik hem dicht.

*** 4 – Het dansende prinsje Ismir ***
ISMIR: “Mustafa en Hajrija trouwden in 1973, 21 jaar oud, en precies negen maanden na
de huwelijksnacht werd ik geboren. Een liefdesbaby! Hatsa, Meteen raak.
Vanwege grote woningnood woonde ik bij mijn Oma - Baba – midden in de stad.“
(Volksdansmuziek zet in)
“Ik hield niet van buitenspelen, had geen vriendjes en kon niets met speelgoed. Liever
zat ik op mijn eigen kamertje om te tekenen en te schrijven.
‘Dag buurvrouw. Zal ik de lift voor u open houden? Gaat u boodschappen doen?
Ik schrijf een artikel voor de schoolkrant, over die jongen die het kanaal tussen Frankrijk
en Engeland over zwom. In minder dan 12 uur. Ja, echt, heeft u het journaal gisteren niet
gezien?’”
Nick begint te volksdansen.
Terwijl hij danst:
“Ik moest naar de middelbare school voor electrotechniek, maar werd gelukkig van
kunstschaatsen, schrijven, radio maken en…. volksdansen!”
Danst nog even verder. Stopt abrupt
“En zoals dat gaat met talentvolle zonderlingen, viel ik op en eindigde ik op mijn 16e via
via bij de Nationale omroep als presentator van het Bosnische jeugdjournaal.
Een jaar later, toen de oorlog begon, stroomde ik door als regisseur van Het Journaal.
Avond aan avond zat ik in de bunker van de televisieomroep.”

*** 5 - start van de oorlog ***
ISMIR: “Je gelooft het niet tot het aan je deur komt.
Het is de menselijke natuur – als je nog niks ergs hebt meegemaakt – om het niet te
herkennen.
Iedereen had het erover, maar niemand geloofde het.
In de weekends gingen we vaak de bergen in, naar ons buitenhuis.
Daar zagen we de loopgraven al.
8
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“Er wordt nieuwe elektriciteit en water aangelegd” zeiden ze.
Oké.
Vreemd verhaal, maar oké.
Het feit dat het leger zich ingroef heeft niemand gezien.
Na de laatste keer dat we daar waren, reden we met hevig noodweer de stad weer
binnen. Het dal vulde zich onophoudelijk met hemelwater, bliksem en onweer donderde
over de stad alsof God ons waarschuwde: “Kom niet terug. Rij weg, ver weg, zo ver als je
kunt. De duivel komt er aan!”
’t is 5 april 1992 – ik word wakker en de stad houdt haar adem in. Lege straten.
Geen tram, niks. Baba maakt ontbijt klaar – maar Vanja belt.
Vanja, een acteur die ik ken van de omroep, is volledig in paniek.
“Je moet nu komen, Ismir! Nu, komen, nu!”
Oma: Ismir blijf, ik heb hier je broodje, hier je Yoghurt, hier je lievelings..
Ik luister niet naar Baba.
In de flat tegenover ons zit Vanja, voor de tv. Zijn appartement blauw van de rook, hij
paft balen shag weg en hij drinkt. Op het tv-scherm zie ik mijn collega.
Vanja vloekt. “Ze gaan de straten op, godverdomme! Recht de bek van de duivel in!”
Ik snap niet waarom het hem zo kwaad maakt.
Een vredesdemonstratie en zoveel mensen! Dat is toch mooi?
Vanuit de tv lopen ze zo onder onze ramen door.
Ik wil mee, maar Vanja duwt mij hard achterover in een stoel. “Ben je gek geworden?
Godverdomme!”
Op de brug valt het eerste slachtoffer. Daarna paniek, schoten, bloed.
De oorlog was begonnen.
Sarajevo was stervende en mijn God, wat waren wij naïef.
Wat ik toen deed? Dat kan ik me niet meer herinneren, Nick.
Ik denk dat ik naar de omroep ben gegaan…”
Ik kijk naar hem. Ismir, mijn geliefde, een volwassen man van 40, ‘n veelgevraagde
televisieregisseur, en ik zie voor het eerst in de 7 jaar dat we samen zijn een vluchteling.
“Zijn we klaar?”
“Sorry?”
“Met het interview.”
“Tuurlijk schat!”
“Ik vind het genoeg voor vandaag.”
“Ja. Genoeg. Genoeg is genoeg. Hartstikke goed.”
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DEEL II - het onderzoek - in Sarajevo
*** 6 - Terugkeer naar Sarajevo ***
We hebben vliegtickets gekocht. Voor twee weken gaan we samen naar Sarajevo.
Voor het eerst.
Zijn ouders en Amel zijn wel in Nederland geweest, maar Ismir is nog nooit terug gegaan.
En nu gaan we.
Om zijn stad te zien, om zijn familie te ontmoeten.
“Papa, mama, dit is mijn beste vriend Nick!”
Ik kan niet wachten, ben als een kind zo blij.
Mijn moeder voor vertrek: Ook een beetje ontspannen he? Niet te veel met die oorlog
bezig zijn, ik weet hoe gevoelig je daarvoor bent, maar het leven gaat ook door. Dat zal
Ismir ook net zo goed tegen je zeggen.. en app even een fotootje aan me. Vin’k leuk, ben
benieuwd hoe ze d’r uitzien.. Muja, muij? Wat was het nou ook alweer? Mustafa, ja! En
niet te verwijfd doen he, straks komt ie met een kromzwaard achter je aan. Ik weet dat
ze daar liberaal zijn, maar je weet het nooit... met die moslims.
We vliegen vanaf Eindhoven.
Bij de grenscontrole vraagt de Marechaussee: “Waar gaat u heen?''
''Sarajevo meneer.'' antwoord ik.
"Wat gaat u daar doen? Lekker op vakantie?"
"Nee, theatermaken. Ik schrijf een voorstelling over die stad".
Hij lacht...
"Wat voor 'n soort voorstelling?"
"Goede vraag. Kleinkunst, muziektheater, we zijn hard bezig. Komt u kijken?".
"Zeker.” zegt de Marechaussee. “Ik hou van musical!"
Tijdens het opstijgen wordt Ismir steeds stiller.
Maar ik merk het niet, want in mijn hoofd is het zo druk dat ik het hele vliegtuig vul.
Vannacht heb ik een documentaire over Karadzic gezien.
“‘t Is ongelofelijk,” zeg ik. “Een psychiater die oorlog voert. 12 jaar voortvluchtig zijn en dan
gewoon met een baard, grote bril en een zwarte energieknot in zijn haar in de hoofdstad wonen
als alternatieve geneeswijsheer. Handopleggingen Ismir, dat geloof je toch niet.
Karadzic: Welkom bij de lezing ‘How to nurture your own internal energy’!
Er zweren zoveel mensen door dokter Dragan Dabic genezen te zijn. En dan te bedenken dat het
dezelfde vent is die riep: “De Bosnische Moslims zouden moeten worden vernietigd. Dat volk zal
van de aardbodem verdwijnen.”
‘t Is eigenlijk te bizar om waar te zijn. En terwijl ze naar hem zochten in elke bergspleet,
publiceerde hij gewoon zijn poëzie, he? En stopte persoonlijk brieven aan zijn vrienden in hun
postbussen. Wat voor vent moet dat zijn?”
Ismir: “Ik heb hem meerdere malen ontmoet. Zijn hand geschud, als hij op de omroep
kwam, nog voor de oorlog begon.”
‘Echt?’ floep ik eruit. ‘Dat is helemaal een fantastische scène.’
Waarop Ismir zegt:
“Een oorlog onder leiding van een psychiater is geen fantastische scene.”
“Nee natuurlijk. Zo bedoel ik het niet. Sorry.
Sorry Schat..
Soms gaat het met me aan de haal.
Sorry.
Niks van dit alles is fantastisch.”
“Over een half uur zijn we er al. Vind je het spannend?
10
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Weet je nog hoe het ruikt?”
“Wat?”
“Sarajevo?”
“Dat moet je beleven.”
“Maar je kunt ‘t toch wel omschrijven.”
“Nee dat kan ik niet. Dat weet je toch. Ik kan ook geen namen van bloemen, bomen en
vogels onderscheiden.”
“Maar dat hoeft ook niet. Ik ruik de kelder als ik aan vroeger denk.”
“Ja, maar ik kan dat niet.”
“Oke. Maar geuren zijn een belangrijke trigger voor herinneringen. Almere ruikt naar water,
vocht en grond. Naar boombladeren, gras, slootjes en riet. Mijn jeugd ruikt naar koolzaadvelden
waar ik met mijn vader doorheen reed op de fiets… Als ik zeg ‘Zomer’ - dan komt er toch wel iets
in je op?”
“Ja, maar ik kan het niet omschrijven.”
“Ja maar schat, ruik je bloemen of wat.
Kijk, mijn vader ruikt hooi als hij aan vroeger denkt.”
“Ja maar hooi heeft wel meer dan 7 geuren.” zegt Ismir. “Afhankelijk van of het droog is,
of nat, of het oud is of vers.”
“Het gaat er om dat geur een beeld kan kleuren.” zeg ik. “Als je aan de winter denkt, dan?”
“De winter ruikt naar hout”
“Precies! Dat bedoel ik. Ziejewel dat je dat kan.”
“Nee! Ik ben geen schrijver. Goede schrijvers kunnen dat. Maar ik kan dat niet.”
“In de winter ruikt het naar gestookt hout, dat zijn we er toch al schat…”
“Ik wil compleet zijn Nick. Ik geef je aan wat ik tekort kom. En daar moet je dan naar
luisteren. Sarajevo ruikt niet naar 1 ding. Het is een geur uit duizenden, die ene geur
alleen is niet zoals het was. Alleen gestookt hout in de winter, dat is het niet. Dit staat
niet symbool voor mijn stad, voor mijn herinnering, voor mijn leven. Dit weiger ik. Het
zijn duizenden geuren. En je dat omschrijven, dat kan niet Nick. Dat moet je beleven. Ik
moet compleet zijn. Niet half. Snap je? Snap je dat?”
(Nick knikt instemmend) Hmhm.
Het lampje met ‘fasten-your-seatbells’ gaat aan.
“Je hebt misschien ook wel een liedje wat je doet denken aan vroeger?” vraag ik toch.
“Nee. Er is geen iconisch nummer wat mijn jeugd doet samenvatten.”
“Zo groot hoeft het niet.”
Ik denk aan het cassettebandje in zijn koffer.
“Nick, als ik nu antwoord geef, dan komt het ooit zo in een documentaire of in jouw
voorstelling en dan is het ineens of dat nummer mijn jeugd samenvat terwijl het er maar
1 is van de 150. Zonder compleet te zijn geef ik geen antwoord.”
De landing zet in. Nu pas zie ik dat hij er bleek uit ziet. Met vuurrode vlekken in zijn nek.
“Oke, schat” zeg ik. “Dat is goed.”
“Het is allemaal goed.”
Zodra zijn voeten het asfalt raken begint hij zo te trillen dat hij niet meer verder kan.
Hij begint over te geven.
Het lichaam reageert. Het lichaam onthoudt.
Ik hou hem vast en kijk naar de vliegtuigen die om ons heen rijden. Ze glinsteren in de zon.
Daarachter steken enorme bergen hun kop in de wolken.
Maar Ismir blijft tussen zijn voeten staren.
Fuck! Hieronder loopt de tunnel. Zijn tunnel.
Een reis naar terug naar zijn stad, is een reis terug naar binnen.
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*** 7 - Stadswandeling van 30 cm dik ***
Ismir laat mij zijn stad zien.
We stoppen voor een groot vierkant gebouw, de televisieomroep.
Ismir: “Hier was ik. Dag en nacht. Mijn veilige bunker.
Je moet je voorstellen, een groot gedeelte stond leeg en vele kantoortjes waren ingericht
als huis. Ik sliep overal.
Mijn favoriete plek: de technische ruimte midden in het gebouw, zonder daglicht met 30
cm dikke muren. Als je me dan wil raken, moet je eerst door zoveel steen heen.. Op een
gegeven moment was er geen stromend water meer. Die slaapzak begon te stinken,
schat, zo verschrikkelijk! Maar ja, je went er aan.
Iedereen deed de was in de rivier, daar. Papa vroeg; Hajrija, wat vind je belangrijker,
schoon dood of levend vies?
Maar mamma bleef gaan. “Al is het oorlog, Mustafa, ik ben geen beest.” zei ze.
Aan ‘t water hoorde ze de nieuwste roddels van de buurvrouwen. Dan kwam ze weer
lachend thuis met een verhaal dat buurman Raif tijdens het water halen in zijn broek
had geschete toen er een mortier insloeg. “Ik moet toch op de hoogte blijven?!”
schaterde ze het uit.
Van de meest basic dingen maakten ze een levenskunst. Douchen bijvoorbeeld. Eerst
moet je naar buiten om water te halen. Een dagtaak op zich. Na uren in de rij en
ongeschonden weer binnen, moet je vuur maken om het te verwarmen. Hoe kom je aan
vuur? Je moet kiezen; mag Ismir dit boek nog lezen of wil ik warm douchen?
Als je geluk hebt weet je ergens shampoo vandaan te toveren. Dan is het al diep in de
nacht en ben je nog niet begonnen! Bij een zelfgemaakt kaarsje vul je vijf cola flessen en
kun je eindelijk een BB-tje doen! Een BB-tje: bottle-bathing noemde we dat! Zie je het
voor je? In zo’n klein kut badje van de kinderen met een fles boven je hoofd rondjes
draaien. Daarna natuurlijk je sokken in ‘t vuile water en vervolgens gooi je het door de
wc om je stront weg te spoelen.”
We lopen verder.
Ismir: “Dit is de sniper Alley.
Daar woont Baba.
Ze schoten vanuit de bergen, vanuit de torens, die kerk, dat hotel - overal zaten
scherpschutters. In de stad was je altijd een doelwit. Als je op straat moest, dan moet je
altijd rennend. En je moet niet beginnen met rennen als je buiten bent, de kunst is om
binnen al vaart te maken. Moeilijker nog, je moet ook geen vaart minderen om weer
binnen te komen. Gewoon rechtstreeks door de deur heen vliegen, op volle kracht.
Liever bleef ik bij de omroep.”
‘Maar jeetje Is-’ zeg ik.
Ik zie oude, jonge vrouwen, mannen met kinderen op de arm rennend van deur door deur.
Ik kijk omhoog en zie altijd en overal een berg, altijd en overal een toren.
‘Ze zien je overal”
“Ja. Dat zeg ik. Ratten in de val.”
“En hoe was dat dan, als iemand op je schoot?”
(Ismir) “De eerste keer, ik werd hysterisch. We zaten in het halletje bij oma, midden in
het huis, op de grond. Rond een eigen kacheltje van metaalplaten. Alles wat branden kon
stookten we op. Ik weet nog… plop - heb net een Shakespeare in de kachel gegooid
(maakt geluid van vogelvleugels? - boem) - en een granaat slaat in. Als het stof is
opgetrokken zie ik de buurvrouw dood liggen.”
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“Jeetje”
(Tegen zichzelf) Eikel! ‘Jeetje’ is dat het beste wat je kunt verzinnen? De buurvrouw is vermoord
en jij zegt: jeetje. Jeetje mineetje.
Ismir: Er is geen ruimte van binnen – hier (klopt op hart en hoofd) om daar bij stil te
staan. Dat komt later pas.
“En toen?”
“Daarna telt alleen het overleven. “
We lopen verder. Langs het water.
Achter ons hard gelach en doffe plonzen van jonge lichamen die zich vanaf de kade in het water
laten vallen.
Het is een hete dag vandaag.
Harde muziek mengt zich met het avondgebed.
‘Waar is de ingang van de tunnel? Is die er nog?’ vraag ik.
Ismir: “Weet je wat gek is? Mijn gehoor heeft zich aangepast.
Ik kan horen waar een granaat vandaan komt en waar hij terecht gaat komen.
Eerst hoor je een zwakke ‘plop’. En dan een geluid dat lijkt op vogelvleugels. (maakt een
fladderend geluid)
Je went er aan. Op den duur
Maar de eerste keer..”
We ploffen op een terrasje neer.
‘Twee biertjes graag!‘
Ik weet niet of het aan de alcohol of aan de hitte ligt, maar de realiteiten beginnen door elkaar te
lopen. Ons bezoek hier, de woorden van Ismir over vroeger en alles wat ik gelezen heb.
Er gaat geen uur voorbij of de scherven van de oorlog grijpen me bij mijn strot.
Nu is alles vredig, prachtig verbouwd, moderne gebouwen, weggewerkte kogelgaten, een
schitterend terras in de zomerzon, maar in gedachten zie ik in elke voorbijganger de kogelgaten
in hun huid. Overal waar ik kijk stopt de klok in 1992.
Karadzic zijn tactiek was afsluiten, isoleren. Niks er in, niks er uit.
Zo ook met water en electriciteit.
Vijfhonderdduizend mensen zaten in de zomerhitte met droge kranen. Iedereen dorst en alles
stonk naar ‘t riool.
Vijfhonderdduizend mensen zaten in winterse kou zonder verwarming, zonder licht. Roken met
handschoenen aan… en de hele wereld keek gewoon toe.
Niemand die iets deed.
Elke vier of vijf maanden zette Karadžić de elektriciteit en het water weer aan.
Heel even leefden ze als gewone mensen, tot hij ze weer terug duwde in maanden van donkerte.
De oorlog onder leiding van een psychiater.
De euforie die mensen voelden wanneer ze na zo lang een lamp aan konden doen, de televisie,
de verwarming of casettespeler… direct gevolgd door een gevoel van acute stress als je in het
volle licht ziet hoe vuil en vies alles is geworden.
Ik zie Hajrija, Ismir’s moeder, al voor me, rennend door het huis.
‘Wat te doen – stofzuigen – nee, water vullen in alles waar maar water in kan, nee wacht!
Douchen. Ja Douchen, nee, kleren wassen. Nee, papa scheren! Koken, heel veel koken. Afwassen,
strijken, dweilen. Nee eerst, stofzuigen. Stofzuigen de badkamer – godver ik zie niks – oh ja! Het
licht aan natuurlijk! Oh nee, wat zie ik er uit! Haren wassen, knippen, in bad. Nee Amel wassen,
natuurlijk. He Fuck, wat te doen… Televisie kijken! Iets van Ismir zien.’
‘Nog twee biertjes graag’ zegt Ismir.
‘En je was pas 17 toen de oorlog begon...’
13
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Ismir: “Ja. Twee maanden later werd ik 18.
Er waren hevige gevechten, telefoonlijnen waren doorgesneden.
Ik kreeg geen contact met mijn ouders, zij zaten opgesloten in hun wijk. Ik wilde zo
graag iets aan hen laten horen.
De presentatrice van het journaal besloot bij de afkondiging te vermelden dat ik jarig
was: “Al is de hoofdstad gewond, er zijn ook hoopgevende dingen. Onze jonge regisseur
is zojuist 18 geworden!”
Mama heeft het gezien en begrepen dat ik nog leefde.”
Stilte.
“Even nieuwe sigaretten halen.”
En hij loopt weg. Zijn pakje nog halfvol op tafel.
De dikke muur van 30 cm wordt weer opgetrokken, en hij verdwijnt in zijn veilige, binnenste
bunker waar het daglicht niet komen kan.

*** 8 - Droom - Sniper Milan ***
(Als scherpschutter Milan:)
Šta bilo? ('wat is er?’)
Zoran, Šta bilo?!
Wat is er toch broertje van me!
Kijk maar goed rond, want de top van deze kerk is je nieuwe thuis!
Zie je het uitzicht? Prachtig toch.
Het enige wat jij hoeft te doen is de straten schoon blazen.
(blaast) Pff!
Proost. Op ons. En op jouw scherpe oog. 'Uzdravlje! (proost!)
En op … de komst van je baardharen. Hahaha, nee jongen. Grapje. Hier. Neem.
Vergeet niet te lachen, Zoran. Er wordt al teveel gejankt.
Op ons. Op Sarajevo. Op het zuiveren van de stad.
'Uzdravlje!’ (Hij slaat een borrel achterover.)
Hier, kom hier staan. Hou vast. Leg je vinger hier, en kijk.
Zoran – jij schiet op alles wat daar beneden loopt, hoor je.
Varkens zijn het broertje. Alles wat aan die kant van het water loopt is een smerig
Ismalitsich zwijn. Zij bidden niet, maar schieten vanuit hun moskeeën en minaretten op
ons, op onze moeders, op ons volk. Ze hebben maar een doel: jou en mij slachten!
Daar! Daar rent er een. Die jongen, met dat donkere haar. Over de brug. He! Is dat niet
dat gozertje van tv?
Drink Zoran. Je moet zorgen dat je stopt met trillen. Anders schiet je nooit raak.
Probeer het maar.. Daar rent hij.
Het is net als vroeger op de kermis. Prijsschieten, geweldig toch?
Pak die rat.
(tegen Ismir) Tututut - Wat doe jij hier jongen, Je weet toch waar je aan begint?
Heb je de bordjes niet gelezen: Pazi Sniper. Pas op, pas op.
Zoran, Nu!
(Er klinkt een schot)
Zoran, Šta bilo?!
Wat hoor ik?
(Steekt een sigaret op.) ’Šta? Wat?… Jarane, (vriend) ey! šta bilo
Wat is dat gepiep? Wat is verdomme dat gepiep?
Ik sla de wekker van het nachtkastje af, tegen de muur. Kapot.
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Ismir steekt zijn hoofd uit de badkamer.
Ismir: Goedemorgen? Gaat het?
‘Ja. Sorry. Goedemorgen. Pff -.’
‘Ik hoop niet dat ik het was die je een stomp wilde verkopen’ lacht hij.
‘Nee, nee zeker niet lieverd. Het was een grote kerel die - die jou wilde versieren! ’
‘Oh ja? Hoe heet hij? Kom, douchen! We moeten gaan, m’n broertje verwacht ons.’

*** 9 - Het familiediner | Papa Mustafa ***
Op weg naar het huis van Amel lopen we over de brug naar Dobrinja.
‘Is dit de brug waar jij twee jaar over gerend hebt?’
Ismir: ‘Kijken wie er sneller is?’
Hij rent er vandoor en draait zich om:
‘Jammer schat, te traag! Je zou het geen dag gered hebben!’
Iedereen is er. Papa Mustafa, mama Hajrija, Amel, en Baba,
We zitten om de keukentafel. Koffie, sigaretten en eten, heel veel eten.
‘Nee dankje, ik heb genoeg gehad,’ maar m’n bord ligt al weer vol met kip, bonen en aubergine.
Baba roept over tafel tegen Ismir terwijl ze naar mij wijst:
‘Hajro, ajde.. geef die jongen eens een banaan.’
Ik ben bang dat ik ontplof maar ik durf geen nee te zeggen.
Mama staat om de vijf minuten op om Ismir aan te raken. Stiekem een pluisje van zijn schouder,
maar soms ook minder verkapt en gewoon - terwijl hij praat - een hele stevige knuffel. Alsof ze
elke keer weer even zeker wilt weten dat hij er echt is.
Achter haar hangt een houten kastje met een gaatje in de vorm van een traan.
‘Wil je nog wat Burek?’ vraagt Amel.
Papa Mustafa komt naast me zitten.
(draait zijn heupflesje open en schenkt raki in.)
Hij ziet mij kijken naar het kastje.
MUSTAFA: “Het klonk als het zoemen van een bij.
Uit de heuvels ... Sniper.
Vijf centimeter meer naar rechts en mijn hoofd had open gelegen.
Neemt niet weg dat de thee gewoon werd opgedronken.
Ze stopten pas met schieten toen ze doorkregen dat de zendmast geen minaret was!
hahaha
Uzdravlje! (proost)
Weet je Nick, Ismir was net als jij. Theater, schrijven, volksdansen, radio..
Ik kende dat niet. Hij was echt heel boos toen ik hem naar de technische opleiding
stuurde. Hij saboteerde natuurlijk. Dat heeft wel z’n leven gered.
Alle mannen moesten het leger in. Ik ook. Maar op de omroep konden ze niet zonder
hem. Dus stelden ze z'n dienstplicht uit. Ik was allang blij dat ie in die televisie-bunker
zat, beelden uit te zenden naar de rest van de wereld. Veilig in ’t beton. Amel als
loopjongen in de tunnel, Ismir in de bunker. Dat gaf mij rust. Hier in de wijk lagen wij in
loopgraven op elkaar te schieten.
Iedere dag begroef ik een stuk of vier buren, in een kuil in de achtertuin.
Toen kreeg Baba een brief thuis per koerier. Dat ie alsnog het leger in moest. De hele
familie in paniek. Ismir is alles behalve een soldaat, dat wist iedereen. Na 6 weken
training, om de week 7 dagen in een kapotgeschoten huis en elke dag een paar uur aan
de frontlinie. De rest van de tijd als back up. Dat uniform dat wende niet. Ismir begon
zich af te zonderen en op een dag werd ie bij baba thuis gebracht. Onder het bloed en
modder, volledig in paniek. ‘Ik ga zo dood, ik ga zo dood, ik ga nooit meer terug’,
prevelde hij de hele tijd.
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Ik dacht, het lucht mij op als ie weg kan gaan. Want vroeg of laat komt ie terug van het
front in een kist. Hij krijgt een kogel of stort psychisch in elkaar...
Weet je wat zo ironisch is? Voor de oorlog doneerde ik geld om de kerktoren hier achter
te bouwen. Paar jaar later zit daar een snipernest in en word ik dagelijks beschoten.
Eerst betaal ik de stenen om het te bouwen, vervolgens schiet ik vanuit de loopgraven de
boel weer kapot. En misschien zo’n sniperjongen ook. Terwijl wij niks geen problemen
met elkaar hadden. Want zo is het... wij hadden totaal geen problemen met elkaar. Maar
mensen bestaan uit een explosief mengsel van angst en de wil je te onderscheiden.
Zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar als er zorgen ontstaan.. Dan Plop!
Kijk, de Serven hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt in de tweede wereldoorlog.
Dat trauma is nooit verwerkt. Nooit over gesproken. En nu waren wij de slachtoffers.
Wie weet maakt ons dat de toekomstige daders?’
Nick, beloof me, als je ooit opgeroepen wordt, ga je weg! Pak je spullen en ga!”
"Maar dan moet je wel behoorlijk afscheid nemen!" Roept Baba ineens over tafel.
"En niet wegrennen zonder iets te zeggen, zoals Ismir deed. Ja jongen, ooit zal hij toch moeten
leren om afscheid te nemen, he."
*** 10 - Break down | Mama Hajrija***
Mijn gezicht is rood aangelopen van de hitte en het zweet laat de gel uit mijn haren over mijn
voorhoofd naar beneden lopen.
Nog een dag voordat we naar huis gaan.
De laatste dag om vragen te stellen.
Samen met Amel rijd ik de bergen in, naar het huis van zijn ouders. (Hij helpt met vertalen.)
Ismir wil niet mee.
Lacht hard als Hajrija.
‘Nick, Nick! Jij smelt, Dutch boy.’
‘Ja mama, ik hou van dit land maar aan de hitte moet ik nog wennen.’
‘Ik hou ook van jouw land Nick. Ik ben er twee keer geweest!’
“Zullen we nog eens oefenen? 'Scheveningen'”
Hajrija lacht.
Nee nee, Nick. Niet weer.
Dat klinkt alsof ik spuug op de grond.
Wat moeten die mensen van mij denken?
Weet je wat ik het mooiste vind aan jouw Scheveningen?
Dat beeld van de vissersvrouw die over de zee heen kijkt.
Ik voel me als die vrouw, weet je dat.
Altijd kijkend over de horizon, op zoek naar mijn zoon. Maar hij komt nooit.
Tot nu!
Er zijn zat moeders die blijven kijken omdat hun zonen kwijt zijn.
We zoeken binnen de koelte op. De thee staat al klaar.
Ineens krijg ik het benauwd. Wat ben ik aan het doen?! Graven naar gebeurtenissen die iedereen
liever zou vergeten...
Ik voel de honger van de mensen om te spuien maar soms moet de deksel er op omdat het teveel
is.
Hajrija: Ismir kwam in legerkleding thuis. Hij was heel gespannen!
Totaal anders dan anders, toch Amel?
“Mama, dit is geheim. Zweer dat je dit met niemand deelt. Ook niet met papa.”
Ik beloof het.
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“Mijn generaal, hij is gek geworden. Heeft zijn eigen soldaten neergeschoten. Ik heb ze
zien liggen, in de heuvels. Ik had daar tussen kunnen liggen, mama. Hij is gevlucht, en nu
moeten wij hem halen.”
Hij fluisterde, en trilde in zijn hele lijf.
Vervolgens heeft zijn regiment de generaal gevonden en geëxecuteerd.
Ismir was daar bij.
Paar dagen later zat hij 48 uur in de loopgraven, zware gevechten met vrienden die
schouder aan schouder sterven. De Serven gebruikten dorpelingen uit de omringende
huizen als menselijk schild, terwijl ze granaten over hen heen schoten recht op Ismir af.
Ze konden niks. Onder het bloed en modder wordt hij thuis afgeleverd, vuurrood van de
uitslag, en het enige wat hij nog kan is liggen op de grond en onafgebroken huilen.
Vervolgens is hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij mocht terug naar de omroep en
hoefde niet meer naar het front. Tijdelijk. Maar zijn commandant had hem
gewaarschuwd: ‘je bent een moederskindje, geen zorgen, dat krijg ik er nog wel uit.’
Vanaf toen zijn we zijn vlucht gaan organiseren. Via via verzamelde we alle benodigde
papieren voor de tunnel. Je kon er niet zomaar doorheen.
Zonder die tunnel hadden wij hier niet gezeten.
4 maanden heeft het leger er over gedaan. Het was ultra geheim maar iedereen wist
ervan. Ineens was er suiker, toch Amel?
Als een infuus hield de tunnel de stad in leven.
Amel hielp daar, wist je dat?
Alles ging door die tunnel heen. Stroom, medicijnen, wapens, telefoon, water, benzine,
en ook politici. Die duwde Amel dan op een transportkarretje met een stoeltje er op.
Zodat die politici niet vies zouden worden. Van kinderen was het leger niet bang dat ze
zouden vluchten. En ja, ik was maar al te blij dat hij onder de grond zat. Veiliger kon niet.
Hij heeft er wel claustrofobie aan overgehouden, he?’
Amel haalt nonchalant zijn schouders op.
‘Neem het van mij aan, de lift bij Baba neemt ie niet hoor! hahaha.
Ismir moest gaan.
We namen afscheid thuis, maakten foto’s en we zetten hem af voor de ingang.
Een kus, een knuffel… en weg.
Drie dagen lang weet ik niet of Ismir de vlucht heeft overleefd.
Toen hoorde ik gelukkig op het journaal, tussen de berichten door: ‘’Onze jonge
regisseur is in veiligheid.” Vanaf toen durfde ik weer te ademen.
Na vijf maanden krijgen we brieven. Het is vreselijk, Nick, om het papier te voelen wat
een paar dagen eerder aangeraakt is door je kind. Dichterbij kom je niet…
‘s Nachts leest papa ze, alleen, zodat niemand zijn tranen kan zien.
Ik weet niet wat erger is, blijven of weggaan. Na de oorlog zag en sprak ik Ismir wel,
maar hij bleef altijd ver weg. Hij was er wel, maar eigenlijk ook niet meer.’
*** 11 - Niet willen weten ***
Ismir komt mij halen. Hij zwaait naar zijn moeder maar stapt niet uit.
Ik zie aan zijn gezicht dat hij nerveus is.
Zijn geschiedenis brandt in mijn hoofd.
Ik stap in, de auto staat blauw van de rook, en we rijden weg.
“Hoe was het?” vraagt Ismir.
“Goed.”
(tegen zichzelf) Niet te enthousiast zijn, Nick.
“Heb je gehoord wat je wilde horen?”
Ja.
“Mooi.”
“Goed. Het was dus ‘goed’.”
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“Mama heeft me veel kunnen vertellen.”
Mijn hoofd begint steeds zwaarder te worden.
Het meer weten van zijn geschiedenis dan hij…
“Wil je het horen, Ismir?”
Ik loop op eieren
Ik loop op glas
"Ze heeft veel over jou verteld.
Dingen die ik nog niet wist. Die jij niet meer goed weet. Over ’t front, de tunnel...”
“Nick, dat kan niet. Je weet toch, als ik dit nu doe dan ben ik twee maanden - , snap je, als
ik dit nu ga doen, dan weet ik niet wat er gebeurt, snap je. Waarom doe je dat.“
“Je weet toch dat ik interviews afneem. Niet over iets algemeens, over jou natuurlijk.”
“Stop maar. Hou maar op.
Het is te veel.”
“Maar Ismir, waarom vraag je het dan?"
“Wat denk je?!”
Er is niks meer wat ik nu goed kan doen
Hij wordt koud, ijzig, hard.
“We moeten opschieten”
“Ik weet niet of we nu wel zo gezellig bij Baba kunnen gaan eten.”
“Hoezo niet? Er is toch niks aan de hand?”
Hij geeft gas en scheurt haar straat in.
Als je maar hard genoeg gaat, blijft je verleden vanzelf wel achter je liggen.
“Wat is er nou?” vraagt hij tijdens het eten.
Wat is er nou?
Ik weet
Ik weet dat hij Baba niks verteld heeft en haar ook geen gedag heeft gezegd. Hij was de dag van
vertrek nog bij haar thuis, ze heeft van vijf hoog naar hem gezwaaid maar hij liep weg zonder
om te kijken.
Ik weet dat hij dat niet meer weet.
Ik weet dat papa zijn gevoel uit schakelde om zijn zoon niet te laten zien hoe erg het hem pijn
deed.
Ik weet dat hij hem dat nog nooit heeft verteld.
Ik weet dat ze drie dagen voor zijn vertrek een polaroid camera hadden geregeld en dat ze 12
foto’s van elkaar hebben gemaakt. Niet zeker wetend of ze elkaar ooit nog zouden zien. 6 nam
Ismir mee, 6 bleven er achter.
Ik weet dat Amel hem een cassettebandje gaf met zijn favoriete muziek. “Je weet nooit naar wat
voor rotzooi ze daar luisteren.” En dat hij zijn koffer aan de binnenkant vol getekend had. Zoals
Amel alles in de vier jaar dat er geen school was vol tekende.
Ik weet dat Ismir afscheidsbrieven aan een paar collega’s had geschreven. Mama heeft ze later
langs gebracht.
Ik weet dat hij een bid kettinkje van Baba in zijn zak droeg, en dat mama bananen in een
tupperware bakje stopte en meegaf.
En dat papa kaplaarzen voor hem had. “Voor die baggertroep in de tunnel.”
Ik weet dat ze er bij waren, papa, mama, Amel.
En dat alleen Amel met hem mee mocht door de tunnel.
Ik weet wat hij niet weet.
Wat is er nou?
Alles.
Niks.
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DEEL III - De grote verwijdering - in NL
*** 12 - Meer of minder ***
En dan zijn we weer terug. Hier in Nederland.
Met regen in de zomer en nette gevels.
Ik prijs me gelukkig dat ik hier ben opgegroeid. “Ik had een fijne jeugd.”
Het was de bedoeling dat we in Sarajevo zijn koffer konden legen, maar in plaats daarvan keren
we terug met een berg spullen?! Alsof we vluchtelingen zijn! Potten geweckte groente van
Mama, plastic colaflessen vol Raki van papa, kadootjes voor mijn hele familie.
Mijn moeder: “Nou als hier ooit de pleuris uitbreekt dan weet ik waar ik zijn moet!”
De verlichting die Ismir nog voelde in het vliegtuig, is blijkbaar tussen de wolken blijven hangen
want hij loopt erbij als een zwaarmoedige beer.
Hij kijkt steeds zorgelijker naar het nieuws.
Ik mis zijn lach. Zijn onbezorgdheid.
Op een avond gaat het mis.
Op tv roept iemand, ‘Willen jullie meer, of minder?!
Ismir wordt woest. Compleet over de zeik.
Ismir: Dit is het begin! Dit zijn de loopgraven. Jullie zijn kikkers in de pan die niet
voelen dat het water aan de kook raakt. Vuile klootzak. Hij is net Karadzic!
‘Beiden python-kaken en een fout kapsel.’ grap ik tussendoor.
‘Dit is geen grapje! Dit is doodeng. Je moet dit serieus nemen, niet weg honen, ik herken
het. Hij speelt in op de onvrede en zometeen - BAM! Morgen ga ik aangifte tegen hem
doen!’
‘Het valt allemaal wel mee, lieverd’ zeg ik. ‘Nederlanders zijn nuchtere mensen.’
‘Nuchtere mensen? In welke wereld leef jij?
Ook bij ons interesseerde het niemand voor de oorlog wie of wat je was. Ik was 17 en
vroeg: wat ben ik? Niks, zei mijn vader. ‘Jij bent een tweeling en ik ben een Vis’
antwoordde Amel. Totdat papa zijn rijbewijs moest verlengen, en wat moest invullen.
Moslim. Maar ik ben nog nooit in een moskee geweest. Iedereen werd gedwongen om te
kiezen. Het enige wat je nodig hebt voor haat is een gevoel van onmacht… ‘t is een
sluimerend virus wat wacht tot de weerstand is gevallen.’
*** 13 - Het afscheid bij de tunnel ***
Ismir: ‘Nu. Laten we het nu doen.
Het afscheid - Ik kan het me niet meer herinneren.
Ik heb het geprobeerd, maar ik weet het niet meer.
Wat ik wel nog weet:
Dat Amel bij me was.
Dat we bij de uitgang stonden.
Dat we grapjes maakten, we elkaar omhelsden, we heen en terug liepen.
En dat het koud en donker was.
De maan gaf vaag licht.
En ik zei zo iets:
“Amel, ik moet nu omdraaien en gaan.
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Ik kan niet meer omkijken, want als ik dat doe, dan ben ik bang dat ik terug kom.
Dan ben ik er zeker van dat ik terug kom.”
Niet omdraaien
Niet omdraaien
Gewoon richting de contouren van de berg.
Lopen, klimmen, niet omdraaien.
Na 2 of 3 uur lopen misschien, ben ik boven en draai ik me om. In het dal ligt een
compleet donkere spookstad. Dit is mijn stad niet meer. Mijn stad is dood. Ik stap de bus
in en met een enorme omweg rijden we naar Kroatië, via Split naar Zagreb.“
Hij heeft de koffer tussen zijn benen staan.
“Ik heb een koffer met oorlogscorrespondentie, mijn eerste Nederlandse treinticket, en-“
Stilte.
Hij zet mijn opname apparaatje uit.
We hebben afgesproken onze interviews op te nemen. ‘ Voor het nageslacht’.
Wat moet ik zeggen?
Ik ben jouw pijn
Ik ben jouw herinnering
Ik ben de jonge soldaat die aan het front in elkaar klapt
Ik ben het huilen, bibberen, het overgeven
Ik ben het flauwvallen, het schreeuwen, het slaan
Ik ben de jongen die thuis gebracht wordt en als een verwilderde kat schuw onder zijn wimpers
door zijn oma niet herkend
Ik ben het infuus en de slaap
Ik ben je angst
De commandant
De tunnelgraver
De voorbijganger
Je vijand
Je vriend
Nee
Ik ben niets van dit al
Ik ben alleen diegene die wakker naast je ligt als jij in je slaap schreeuwt.
Na een paar minuten zet hij hem weer aan.
“Laten we verder gaan” zegt hij.
‘Dat is goed schat.’
“Dus ja, zo is het gegaan.”
‘Oke. Heftig.’
“Ja”
Ik voel dat hij op mij wacht. Dat hij wil dat ik hem iets vraag.
Maar we balanceren op een randje.
Ik moet hem afleiden, ander onderwerp, er moet lucht komen. Anders stikken we.
‘Ik kan me herinneren dat je eerder sprak over humor in de oorlog. Kun je daar iets over
vertellen?’
“Meen je dat nou?”
“Je hebt eerder gezegd dat dat heel belangrijk was”
“Dat vind ik nogal een overgang!”
Fuck. Verkeerde afslag. Rewind!
“Dit kan niet. Ja kan niet van zoiets intiems en heftigs overstappen naar humor. “
Ik bijt mijn tong af.
(tegen zichzelf) Niet in discussie gaan, meevaren! “Maar jij wilde toch doorgaan” flap ik eruit.
He fuck!
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‘Ik los het wel op.’ Makkelijk gezegd. Wie zegt dat ik dat kan?
“Ja”, zegt Ismir. “Maar niet met humor.
Ik denk dat ik even een tijdje weg moet. Even ademhalen.”
‘En ik dan?’
‘Ik weet dat ik heb gezegd dat je alles mag vragen. Maar het lukt niet.’
‘Ismir. Hoe kan ik nou begrijpen als je mij er niet bij laat?
We moeten compleet zijn, weet je nog. Niet half.’
‘Je kunt niet de hele oorlog even samenvatten.’
‘Ik wil erbij zijn Ismir, ik wil het begrijpen.’
‘Dan boek je toch een ticket naar Aleppo’

*** 14 - Emigreren naar Sarajevo ***
Klopt op de deur.
NICK: ‘Doe open, ik ben het. Nick!
Ik weet dat je hier bent Ismir.’
Een vriend doet open en ik loop direct door naar de woonkamer maar de bank is leeg.
‘Hij staat onder de douche’ zegt de vriend.
In de badkamer begin ik tegen het douchegordijn:
‘Drie dagen ben ik laaiend geweest. Ik voelde me een dom naïef jochie dat buitenspel wordt
gezet. Daarna heb ik overwogen om echt een ticket naar Aleppo te boeken. Gewoon, uit
zelfmedelijden, je weet hoe ik kan zijn. Maar dat is voorbij, Ismir. Echt.
En nu kom ik jou halen. Wij moeten terug, Ismir. Samen.
Daar klopt jouw hart. Daar leeft jouw familie.
We moeten terug en daar blijven. Jij en ik. Je bent lang genoeg weg geweest.
De oorlog is over en - ‘het is mooi opgeknapt’ zoals je zelf zei.
Het is mooi opgeknapt, alles wat stuk is wordt weer heel en het is tijd dat dat bij jou ook
gebeurt.
En volgens mij moet dat daar. Kan dat alleen maar daar.
Daar ben je gelukkig, ik heb het gezien. En ik dus ook.
Laten we gaan Ismir. Laten we naar huis gaan.’
‘Naar Sarajevo?’ zegt hij
Het douchegordijn nog steeds tussen ons in.
‘Ja’ zeg ik. ‘Naar Sarajevo. Laten we verhuizen. In heb mijn tas al gepakt en ik wacht buiten op je,
in de auto.
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DEEL IV - Ismir heelt - in Sarajevo
*** 15 - Thuiskomst ***
Sarajevo laat ons bloed weer stromen. We maken vrienden en gaan sinds tijden weer uit. Ik krijg
Bosnische les van de vrouw van Amel en oefen overal met spontane gesprekjes.
(Dansend in een club/kroeg - In het Bosnisch:)
‘Dobar Dan, ik ben Nick Teunissen, theatermaker uit Almere, Nederland, ik woon sinds kort in
Sarajevo. Geweldige stad! Hoe heet jij? Wil je wat drinken?’
‘Ismir, dit is het paradijs! Alleen maar grote woest aantrekkelijke mannen hier! Weet je wel
zeker dat je mij hier wilt hebben?’
Ook Hajrija is inmiddels gewend en kan naar Ismir kijken zonder hem de hele tijd aan te hoeven
raken. De vissersvrouw is gaan zitten.
Met Mustafa schieten we colablikjes stuk, met een door hem veroverd Servisch oorlogswapen.
‘Mag ik ook? Oh te gek!”
Papa en Ismir lachen hard.
‘Jezus, wat weegt dit ding zwaar!’
Hoeveel bloed zit er aan dit ding? Geen vragen stellen, schieten en feesten.
(zingt) Kom Jano - laten we dansen (Half Bosnisch half NL.)
Dit wordt ons levenslied, van Ismir en mij in onze nieuwe wereld.
We vieren het leven weer.
(Als een reporter) ‘Dobar Dan, allochtoon Nick Teunissen, vanuit Klein Istanbul.’
Als we klaar met eten zijn –
(Haalt een grote mooie fles Raki en schenkt vier glaasjes in.)
Mustafa: ‘Wil jij proeven?’
Nick: ‘Maar papa, die was voor een speciale gelegenheid’
‘Niet praten, drinken.
Wil jij proeven?’
Hajrija zet haar tas op haar knieen. Ze geeft ons 6 oude polaroid foto’s. ‘Kijk’
Ik bekijk de bleke dunne hoofdjes. Wat was hij jong!
Wat waren zij jong.
(Nick haalt als Hajrija een brief uit haar tas.)
Hajrija: ‘Ismir, deze is van jou. De eerste keer dat wij in Nederland waren, heb je hem
voorgelezen. Weet je nog? Ik draag hem altijd bij me. Maar nu jij weer hier woont - wil ik
hem terug geven.
Ik ken hem uit mijn hoofd
“Zwolle, 29 april 1995
Aan mijn allerliefsten. Mama, papa, Baba, mijn lieve broertje Amel,
Dit is mijn tweede poging om jullie een brief te sturen. ik hoop dat het niet bij een poging
blijft.
De dag dat ik vluchtte, nu vijf maanden geleden, voelt inmiddels ver weg.
Het is moeilijk..
[...] Ik kijk maar ik zie niet, ik luister maar ik hoor niet. Mijn ogen rusten op jullie. Dan
komt alles in beweging en voor ik het weet ben ik ver weg en kan ik jullie niet meer zien.
Ik breek.
[...] Na twee uur gebukt door de tunnel te gaan, komen we uit in de kelder. Daar is het
net zo nacht en net zo koud. Amel en ik omhelzen elkaar en heel even voel ik warmte. Als
ik verder moet, blijft een deel van mij daar achter. Een stukje wat altijd gevangen zal
blijven in Sarajevo. Terwijl ik met elke stap richting de berg Igman een stap dichter bij
de vrijheid ben.“
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Ismir zwijgt. Ik versta geen woord van wat er gezegd is, maar ik voel zijn brok in mijn keel.
Uzdravlje! zegt papa.
Dit is dè speciale gelegenheid realiseer ik.
Uzdravlje!
Mustafa loopt naar de kast en haalt er een polaroid camera uit.
‘Lachen!’ roept hij.
‘We moeten nieuwe maken voor in Hajrija’s tas!’
*** 16 - Splinters ***
Ismir: ‘Hier liep de grens’
‘Daar kon je bonnen halen’
‘Daar was de ingang van de tunnel’
‘En hier kwam ik 23 jaar geleden als een molletje boven de grond. Midden in een kelder
in het huis van een gewoon Bosnisch gezin.
Hier d’r uit en dan hup, de velden in, de loopgraven door, de berghelling op en de
donkere bossen in naar het vrije Westen.’
We kopen entreekaartjes. Familie Kolar verdient hun brood hiermee.
We dwalen door een woonhuis met foto’s en teksten, vitrines met bommen, legerkleding en
namaak wapens en we stoppen voor de kelder met de uitgang van de tunnel.
‘Weet je het zeker?’
Hij bukt. Ik duik achter hem aan.
We strompelen door 50 overgebleven meters - ingelegd met droge planken en her en der wat
lichtpeertjes. Op het eind draaien we om, 50 meter terug, ik voorop, hij achter mij.
Trap op, naar buiten.
Ismir draait zich om en loopt van mij weg.
10 minuten lang staat hij met zijn rug naar mij toe naar de berg te turen.
Ik weet niet goed wat te doen, dus blijf ik maar staan en kijk naar de stad.
Met een serieuze frons alsof ik diep in gedachten ben.
Ondertussen hou ik hem in de gaten.
Ik los helemaal niks op. Ik heb werkelijk geen flauw idee.
Ik sta 100 meter achter hem, en dichterbij kan ik blijkbaar niet komen.
‘Ik hoop zo dat je vindt wat je daar bent kwijtgeraakt. Al is het maar een splinter.’
Ismir heeft zich omgedraaid. Hij wenkt me:
‘Kijk. Daar woont Amel.’ zegt hij. ‘Dat is Dobrinja. En daar - dat witte gebouw - daar - dat
is ons huis. Je kunt het gewoon zien vanaf hier. Zo dichtbij.’
‘Ja’ zeg ik. ‘Dat is inderdaad dichtbij.’

Eind

23

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

