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Sarajevo is een prachtige,multiculturele stad,met een adembenemende omgeving. Toch
komen veel toeristen niet daarvoor naar de hoofdstad van Bosnië enHerzegovina.Wel
voor de kogelgaten uit en de verhalen over de oorlog. tekst en foto’s MITRA NAZAR

‘D
eze straat noemenwe sniper
alley,” roept gids Skender
van achter het stuur vanhet
minibusje naar de achter-
bank,waar twee toeristen
ophet puntje van de bank
zitten omhem in de drukke
Zmaje odBosne te horen.
Trams, bussen, taxi’s en au-
to’s rijden af en aan. Het is
de hoofdader van de stad.
“Tijdens de belegeringwas

dit de straatwaar de Servische sluipschutters in de ber-
gen perfect zicht op hadden,” zegt hij. “Probeermaar
eens te tellen hoeveel kogelgaten je ziet. Dat is niet te
doen.”

SkenderHatibovic van Funky Tours geeft elke dag
een oorlogstour door Sarajevo. Hij noemt het de total sie-
ge tour. ‘Alles,maar dan ook alleswat jemoetweten over
het lijden van deze stad tijdens de belegering,’ staat op de
website. En: ‘Boek deze tour; je zult er geen spijt van krij-
gen!’ Funky Tours is een kleine familieonderneming. In
de zomer zijn vader en zoonHatibovic dagelijks bezig
met de oorlog, die ze beiden van dichtbijmeemaakten.

Geen stad in voormalig Joegoslavië leedmeer onder
de oorlog dan Sarajevo. De belegering van de stad kostte
meer dan twaalfduizendmensenhet leven. Twee decen-
nia later zijn de sporen nog zichtbaar. Gebombardeerde
panden, ontelbare kogelgaten in gevels en talloze her-
denkingsplaatsen. “Als je goed oplet,” zegt Skender, “zie
je op diverse plaatsen in de stad rode verfspatten op stoe-
pen.Wenoemendie rozen; zemarkeren plaatsenwaar
doormortierinslagen veel doden zijn gevallen.”

Het heeft lang geduurd voordat Bosnië bij toeristen
weer een beetje op de kaart stond. Het gevaar van land-
mijnen en de nog aanwezige etnische spanningenmaak-
ten het Balkanland tot een bestemming voor avonturiers.
Dat verandert nu langzaam; elk jaar zien de Bosniërs
meer toeristen komen. Ze zijn er blijmee,want econo-
misch kanhet landwel een oppepper gebruiken. De oor-
log heeft Bosnië diep verdeeld achtergelaten enwederop-
bouwen vooruitgang gaan traag.Maar diezelfde oorlog
biedt gek genoeg ook perspectieven voor ondernemers in
de toeristische sector.

Oorlogstoeristen
Bij de officiële toeristeninformatiewordt Sarajevo gepre-
senteerd als een prachtige,multiculturele stad,waar je
een orthodox-katholieke kerk en eenmoskee op een paar
meter afstand van elkaar vindt. In de idyllische centrum-
wijk Bascarcija, ookwel klein Istanboel genoemd, hangt
een oosterse sfeer. De bergen rondomde stad zijn van een
adembenemende schoonheid. ‘Eindeloze heuvels en to-
rens van bergen,’ staat in een folder. ‘De stad heeft een
ambiance van drukke cafés en uitbundige gastvrijheid,
waarbij iedereen zich thuis voelt.’

Er is geenwoord van gelogen,maar het is niet de be-
langrijkste redenwaarom toeristen naar Sarajevo komen.
Demeeste buitenlanderswillen de sporen van de oorlog
zien, als oorlogstoeristen.

Bosniërs zoals SkenderHatibovic springen daar
gretig op in.Met zijn vader runde hij een hostel en zag hij
dat zijn gasten vooral geïnteresseerdwaren inwat begin
jaren negentig in de belegerde stadwas gebeurd. “Ze
kennen de beelden allemaal van televisie. Ik snap dat ze
alles ook in het echtwillen zien,” zegt hij. Voor de jonge
ondernemerwas het een gat in demarkt. Hij begeleidt
twee- tot driehonderd oorlogstours per jaar en kan er
prima van leven.

Vriendinnen Saimah (28) enNadia (29) uit deVS sla-
ken keer op keer een diepe zucht als Skender over sluip-
schutters,mortieraanvallen en slachtoffers vertelt. Sara-
jevo stond ophun lijstje van te bezoeken plaatsen in Eu-
ropa. Tijdens hun strandvakantie in Kroatië besloten ze
een uitstapje naar Bosnië temaken. En inderdaad, de be-
langrijkste reden voor hun bezoek is de oorlog. Ook zij
kennen Sarajevo alleen van tv-beelden. “Het is best hef-
tig,” zegt Saimahhalverwege de tour. “Ik vind dat ik dit
gezienmoet hebben om te begrijpen hoe erg het is ge-

Srebrenica
Funky Tours organiseert ook Srebrenica-
dagtrips, meldt een affiche op het raam
van het kantoor: ‘Europa’s ergste genocide
sinds WO II, waarbij in juli 1995 ongeveer
8500 mannen binnen acht dagen werden
afgeslacht. Prijs per persoon: 49,99 euro,
minimaal vier personen. Duur: tien uur.’
Skenders vader rijdt de toeristen naar
Srebrenica, waar ze het herdenkings-
centrum Potocari bezoeken en
overlevenden kunnen spreken.

weest.” OokNadia is onder de indruk. Beide vrouwen zijn
van Pakistaanse afkomst. “We voelen ons nogmeer ver-
bondenmet demensenhier omdatwemoslim zijn,” zegt
Nadia. De verhalen van Skender zijn aangrijpend. “Die
zijn extra heftig omdat hij over zijn eigen ervaringen en
die van zijn vader praat.”

Compleet omsingeld
Skenderwas acht toen de oorlog uitbrak,maar hij herin-
nert het zich als de dag van gisteren. De belegering duur-
de vijf jaar. De twee vrouwenuit Californië hangen aan
zijn lippen als hij over zijn jeugd in de belegerde stad ver-
telt. “Mijnmoederwilde niet dat ik de oorlog zag,” begint
hij. “Ikmocht niet uit het raamkijken en al helemaal niet
buiten spelen. Soms stopte zeme in de kelder.” Het ge-
vaar lag dagelijks op de loer. “Mijn vriendjes noemden
medie bleke; ikwas spierwit.” Omdat de stad compleet
omsingeldwas,was er al gauween gebrek aan zo onge-
veer alles. “Als het regende, hingmijnmoedermet pet-
flessen uit het raamom regenwater op te vangen.”

Oorlogstoerisme is geen nieuwverschijnsel. Denk
aanAuschwitz, waar elke dag busladingen toeristen de
plaatsen bekijkenwaar zo veel gruwelijks is gebeurd. De
CùChitunnels staan in de top tien van toeristische attrac-
ties inVietnam.Mensenwillen graag zienwaar geschie-
denis is geschreven,waarbij oorlog, dood en terreur ken-
nelijk bijzonder fascinerend zijn.Dark tourism, opdat
echt tot je doordringtwat voor gruwelijks zich ergens
heeft afgespeeld.

Toeristenwillen de verhalen horen vanmensen die ze
hebbenmeegemaakt, zegt Skender. “Vooral de kleine
verhalen diemijn vader en ik vertellen,maken indruk.
Die spreken tot de verbeelding. Dat gewonemensen zoals
zij dit hebben doorstaan, iswat toeristen volgensmij wil-
len voelen.”

Niet iedereen is blijmet de komst van oorlogstoeris-
ten. Zo ziet barmanNihadNahanovic het liever anders.
“Er is zo veel te doen in deze stad,” zegt hij. “De oude
Turksewijk Bascarcija, de bergen rondomde stad.” Toe-
risten die speciaal voor de oorlog komen, snapt hij niet.
“Het is een zwarte periode in onze geschiedenis.Wemoe-
ten die niet vergeten,maarwe hoeven er ook nietmee te
koop te lopen.”

“Toerisme is business,” zegt Elvir Salcinovic, beden-
ker van Sarajevo Streetview, een digitale plattegrond
waarop toeristen toeristische attracties op hun smart-
phone kunnen vinden. Hij wil er juist voor zorgen dat toe-
risten naar Sarajevo komen omde stad te beleven zoals
hij nu is.Wat hembetreft blijven ze niet te veel hangen in
het verleden. “Maar de realiteit is dat die oorlog nog niet
zo lang geledenwas,” zegt hij. “Je kunt het niemand kwa-
lijk nemen: de toeristen noch de touroperators, die er
goedmee verdienen.” Tochhoopt hij dat hetminder zal
worden. “Ikmerk dat toeristen juist verrast zijn over din-
gen die nietsmet de oorlog temakenhebben.”

Voor SkenderHatibovic is het simpel. “Er is nu een-
maal vraag naar,” zegt hij. Maar hij vindt het ook belang-
rijk. “Wemogenniet vergetenwat hier gebeurd is. Daar-
ommoetenwe erover blijven vertellen.”

Skendersminibus draait een kleineweg op, steil om-
hoog. Het laatste onderdeel van de tour zijn de oude ba-
rakken vanhet Joegoslavische leger vanwaaruit de Servi-
sche belegeraars op de stad schoten. Hier heb je een
prachtig uitzicht over de stad. “Als je je realiseert dat van-
af hiermensenwerden doodschoten,wordt hetwel een
ander uitzicht hè,” zegt Skender. DeAmerikaanse vrou-
wen knikken en staren in de verte.

Tunnel
van hoop
De Sarajevski ratni tunnel ofwel de tunnel
van hoop aan de rand van de stad is het
best bezochte museum van de stad. De
tunnel werd tijdens de belegering onder
het vliegveld door gegraven en speelde
een belangrijke rol bij het vervoer de stad
in van wapens en munitie, maar ook van
voedsel en humanitaire hulpgoederen. De
tunnel was 760 meter lang, 1,6 meter
hoog en 1,2 meter breed. De ingang lag in
de wijk Dobrinja, in het belegerde gebied,
en kwam uit in Butmir, buiten de
belegeringszone, vlak bij het vliegveld. De
tunnel begon in de kelder van een huis,
dat nu het Tunnelmuseum is. Bezoekers
kunnen ongeveer twintig meter door de
tunnel lopen. Je kunt er naar een
documentaire en foto’s kijken.
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