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De Petiovatadinbtug weid vernietigd om vijf uut 's ochtends, op de achtste dag van 

de NAVO-ootlog tegen Slobodan Milosevic. Mijn vrouw maakte me wakkei met het 

nieuws dat ze net op de BBC-radio had gehoord. Ik dacht dat het de spoor-autobtug 

was die midden jaren zestig was gebouwd dooi atchitect Zezelj, maat toen het me 

's avonds eindelijk was gelukt om naai Novi Sad te bellen, hoorde ik dat het de oude 

metalen biug was die het stadscenttum verbindt met Petiovaiadin en de oude 

buicht daaiboven, aan de andere kant van de Donau. Waarom nu juist deze biug? 

De btug was in grote haast gebouwd in de winter van 1944-45 door Duitse krijgsge

vangenen onder begeleiding van bouwkundigen van het Rode Leger Een spootbaan 

weid eraan toegevoegd om de verbinding met Belgrado, tachtig kilometer zuid

waarts, te vernieuwen. In mijn kindertijd ging tijdens iedere passerende trein het 

bruggendek dicht en hoopte het verkeer aan beide zijden zich op. Zoveel verkeer 

was er destijds niet. Ik herinner me het ongemak dat ik iedere keer voelde als ik de 

brug overging, zelfs overdag: de houten planken van de leuningen waren zwak en 

verrot en je kon het water er beneden zien. Ik was bang dat ik in het luchtledige zou 

stappen en zelfs zou zinken in de Donau, zo klein als ik was. In het begin van de ja

ren zestig weid et een nieuwe brug gebouwd, twee kilometer verder, en de spoor

baan werd eveneens verplaatst. De oude biug kreeg een opknapbeurt en diende al 

die jaren als een drukke verbinding, de rechtstreekse route die vanaf de Sciemkant 

leidt naar het centium van Novi Sad. In de jaren vooidat ik een rijbewijs had, liep ik 

vaak over de brug in de avondschemering, naar de burcht voor een wandelingetje of 

naar een van de kroegen aan de Petiovatadinkant met wilde zigeunetmuziek, om te

rug te keren in de vroege uurtjes en de zonsopgang boven de stad te bewonderen. 

Hoe lelijk ook, deze brug was een onderdeel van mijn kindertijd en puberteit. Het 

gevolg van het bombardement was dat in dit deel van de stad de ramen sneuvelden. 

Er was geen stromend water meer, zelfs het grote ziekenhuis op de nabije heuvels 

van Fruska Gora met negenhonderd bedden, had enige tijd geen stromend water 

Dit velgemakkelijkte het verschrikkelijke lot van de Albanese Kosovaren niet en — 

wat een verrassing! - het bracht de dappere Novi Sad-bewoners niet tot een opstand 

tegen Milosevic. Natuurlijk niet, Milosevic staat stetket dan ooit en is nu even po-

pulait als in 1988-89. Stetket nog, veel keurige inwoners van Servië zullen de komen

de vijftig jaat de NAVO, West-Europa en de Verenigde Staten haten; de zelfdestruc-
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tieve, obsessieve ideologie van het Servisch nationalisme is flink gevoed dooi al deze DOSSIER 

aanvallen en ziet al zijn favoiiete mythen veisterkt met nieuwe argumenten en voor

beelden. Als de NAVO alleen Milosevics vloot in de Adiiatische Zee had gebombar

deerd in september 1991 voordat hij begonnen was Dubrovnik te beschieten, zeker 

voor Vukovar en de verschrikkingen van Bosnië en Herzegovina, dan had de nu 

voort durende Balkanootlog in een vroeg stadium gestopt kunnen worden. Als 

slechts een fractie van een procent van het NAVO-budget in deze campagne was uit

gegeven aan de veistetking van de gloeiende burgerrechtenbeweging en de onafhan

kelijke media, dan had Servië een andere toekomst gehad. 

Ik schreef bovenstaande alinea's in de avond na het bombardement en stuuide het 

pet email naai een stel vrienden. Mijn in memoriam voor de oude brug begon zich 

via Internet te veispreiden en bracht verschillende reacties van bekenden en onbe

kenden, ook van vroeger, lang uit het oog verloren klasgenoten van de middelbare 

school die nu vanuit plaatsen als Israël en Mexico opnieuw contact zochten. 

In de daaropvolgende nachten en weken werden de twee oveigebleven btuggen 

ovei de Donau geraakt en de inwoners van Novi Sad gebruiken nu boten en pramen 

om de Donau over te steken. 

Dan, om nog meet zout in de wonden te strooien, na de heihaaldelijke bombar

dementen op de olieraffinaderijen die de stad in stinkende took zetten, weid, twee 

blokken verwijderd van de vernietigde btug, het piachtige witte matmeten gebouw 

van architect Brashovan uit de jaren dertig getaakt en beschadigd, juist daai waai we 

in onze schooljaren 's avonds urenlang op het hek zaten. Dit was geen plek van poli

tieke macht, het was eetdet een administratief centrum, maai ook een architecturaal 

monument. Nadeihand bleef ik zitten met de gedachte dat sommige objecten van 

het cultureel erfgoed zijn afgestreept van de lijst met te treffen doelen van de NAVO-

generaals. Wat is het volgende doel, viaag ik me af: het Servische nationaal theatet, 

de moderne galerie van Pavle Beljanski, de oude vootmalige synagoge, of de Petro-

varadinburcht zelf; een zeventiende-eeuws Oostenrijks complex van vootmalige mi

litaire installaties die zijn omgetoveid tot restaurants, musea en kunstenaarsateliers? 

Vanaf de stiategische veihoging, kijkend ovei de tiviet, bombardeerden Oostenrijk

se soldaten Novi Sad gedurende een paai dagen in 1848 met krachtig artillerievuui, 

proberend om de Hongaarse revolutionairen uit te zetten. Novi Sad verandetde in 

een hoop ruïnes. In de oudste delen van de stad zijn huizen van voor 1848 zeldzaam. 

In de daaropvolgende Europese calamiteiten werd Novi Sad door verschillende 

legers bezet, maar nooit werd het blootgesteld aan militaire destructie. Zijn culture

le opgang en economisch heistel in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn 

makkelijk terug te vinden in de stedelijke literatuut van de Serviels die in de Hon-

gaars-Oostenrijkse monarchie leefden. De oorlogstijden en zeldzame vreedzame tij

den, zonden en excessen van de stad zijn koelbloedig beschreven in de tomans en 

verhalen van Aleksadar Tisma en de machtige stroming van de rivier onder de 

burcht is beschreven in een lyrische passage in Magris' Danubbio. 

In de avonden, als het me lukt mijn kinder- en jeugdvrienden die nog steeds in Novi 

Sad wonen te beieiken en ik piobeet mee te leven met hun angsten en wat weinig 
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KRISIS 75 overtuigende woorden van troost mompel, dan tealiseet ik me dat hun kinderen 

waatschijnlijk een andere vorm van literatuur zullen lezen en schrijven, doordrenkt 

met een bepaald gevoel van verlatenheid, woede en haat. De emotionele kaait van 

Novi Sad, en niet alleen zijn fysieke panorama, zal veiandeid zijn dooi deze, nog 

steeds voortdurende, stompzinnige aanval. 
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