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TiTo Trail
De mooiste en de ruigste plekken van 
voormalig Joegoslavië zijn met Tito 
verbonden. Op de mooiste verbleef 
de ex-president in luxueuze villa’s, 
op de ruigste verschool hij zich met 
zijn partizanen en vocht hij tegen de 
nazi’s. En daartussen spint Promotor 
een motorreis langs de belangrijkste 
hoogtepunten. Welkom op de Tito 
Trail. 

Tekst en foto’s: 
Michiel van Dam
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Op de Brijuni-eilanden had Tito een olifant Vila Bled: Tito’s residentie

Trip  |  Balkan 

E
n waar begin je dan het beste? 

Bij de residentie natuurlijk. Vila 

Bled biedt een fenomenaal uit-

zicht op het meer van Bled, het 

kerkeilandje en het kasteel op 

de rotswand. De voormalige residentie van 

Tito in Slovenië is nu een luxehotel. Maar 

de sfeer van weleer is behouden gebleven, 

onder andere door het bureautje van me-

neer de Maarschalk zelf, compleet met 

gastenboek dat ik in mijn klamme handjes 

mag houden.

De volgende verbazing is de zaal met 

prachtige socialistische propagandafres-

co’s. Dit was Tito’s privébioscoop, waar hij 

met veel plezier films bekeek als The Gre-

at Dictator van Charlie Chaplin. John Way-

ne, Kirk Douglas, Laurel en Hardy waren 

zijn favoriete acteurs en natuurlijk Richard 

Burton, de acteur die partizanenleider Tito 

speelde in de film The Battle of Sutjeska en 

Yul Brynner in de film The Battle of the Ne-

retva. Ja, er is wat afgevochten tussen de 

Duitsers en de partizanen en dat leverde 

natuurlijk ná de Tweede Wereldoorlog 

spannend materiaal op voor bioscoopfilms.

Titokarren
Net als Prins Bernhard hield Tito van de 

goede dingen des levens. Spannende films, 

goed eten, mooie vrouwen en luxe auto-

mobielen. In het Technische Museum van 

Vrhnika staat daar een rij van opgesteld. 

Officieel bezat Tito de auto’s niet zelf, maar 

leende hij ze van de Joegoslavische staat 

als een soort leasebakken avant la lettre. 

Joegoslavië produceerde zelf de Fiatkloon 

Zastava genaamd. Maar Tito vertoonde 

zich liever in de Mercedes van de Duitse 

generaal Löhr of in de Packard die hij van 

Stalin cadeau kreeg, plus nog wat gepant-

serde Zil-limousines van Chroesjtsjov. 

Meestal reed een chauffeur, maar als de 

Lincoln Continental naar buiten rolde, 

kroop Tito zelf achter het stuur. Tito had 

kreeg ook motorfietsen van NSU, Tomos 

en Puch cadeau, maar die zijn niet in het 

museum bewaard gebleven tussen de ove-

rigens wel interessante collectie motoren.

Titokribbe
Direct over de grens ligt in Kroatië het dorp 

Kumrovec. Daar werd Tito op 7 mei 1892 

geboren in een eenvoudig huis. Dat is nu 

het centrum van een openluchtmuseum, 

compleet met Oude Ambachten, Oude 

Huizen en Schuren, entreegeld, bar en 

souvenirwinkel. Yes! Tito T-shirts, Tito 

glaasjes, Tito kalenders en Tito ansicht-

kaarten! De bagage in de koffers moet 

maar een beetje inschikken.

Na deze stichtelijke en amusante pauze, in-

clusief Joego-Cola en Joego-hotdogs, 

wend ik de wielen naar een van de vele 

toeristische highlights van Kroatië. Tegen 

de grens met Bosnië en Herzegovina lig-

gen de prachtige meren en watervallen van 

Plitvice, uiteraard Nationaal Park, uiteraard 

op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed en 

uiteraard alleen te voet en/of per bootje te 

bezoeken. En uiteraard tegen betaling, 

want de goeie ouwe tijden toen Tito voor 

alles en iedereen de rekening betaalde, zijn 

voorbij. Ook Tito’s residentie, bovenaan de 

grootste waterval, heeft zijn beste tijd ge-

had. 

Titovilla
’t Is eigenlijk militair spergebied, maar de 

boswachteres vindt mij zó lief lachen dat ik 

toch eventjes op de bosweg mag rijden 

naar Vila Izvor, groot als een hotel. Het 

complex biedt een treurige aanblik. Waar 

Tito ooit zijn gasten onthaalde in pracht en 

praal, struin ik nu door een vernield interi-

eur. Een paar jaar terug was het meubilair 

In Bosnië en Herzegovi-
na staat achter elke 
boom een agent met  
lasergun; Servië moet 
de alcoholtester nog 
uitvinden
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Tito’s wiegje stond in dit huis

Bij Kadinjača maakten het Duitse leger een eind aan de partizanen-
republiek Užice

De maarschalk zorgde voor vrede in Joegoslavië

nog intact en hing in de balzaal nog een 

schilderij van Tito te paard. Nu is alles weg 

of stuk. Op de muren staat graffity met de 

vier Cyrillische letters gespoten, Servisch-

nationalistisch vandalisme dus. Na de dood 

van Tito in 1980 nam de spanning tussen 

de verschillende bevolkingsgroepen in 

Joegoslavië weer toe, uiteindelijk viel de 

staat uiteen in oorlog, chaos en ontredde-

ring. Net zo’n narigheid als in de Tweede 

Wereldoorlog, toen Tito’s partizanen pro-

beerden de Duitsers en hun trawanten uit 

Joegoslavië te mieteren. 

Titoconfiture
Eenmaal over de grens in Bosnië en Her-

zegovina bromt de BMW voort over de 

smalle bochtige wegen door bossen en 

bergen waar Joegoslavië bij motorrijders 

beroemd om was. Tussen Bihac en Jajce 

ligt de Weg van AVNOJ, afkorting voor de 

Antifascistische Raad voor de Nationale 

Bevrijding van Joegoslavië. 

Bij Drvar rijd ik heen en weer naar Titova 

Pécina, maar die Titogrot levert geen foto-

geniek plaatje op. Tito duikt weer op in het 

souvenirwinkeltje bij de ingang, waar ik te-

nenkrommende en plaatsvervangende 

schaamte voel bij de lief bedoelde rommel 

die daar wordt aangeboden. Wie koopt dat 

nou? Nou, ik natuurlijk! Al was het alleen 

maar vanwege die lief lachende dames, die 

de potjes Titoconfiture vast zelf hebben 

gevuld.

Titomuseum
In Jajce davert de Vrbasrivier met fraaie 

watervallen naar beneden en werd het fun-

dament van de latere Volksrepubliek Joe-

goslavië gesmeed. Het gebouw waar het 

AVNOJ-congres bijeenkwam straalt een 

nostalgische trots uit, hier staat een stolp 

over de ideeën en idealen van Tito en zijn 

medepartizanen. In de congreszaal han-

gen achter glas gestencilde krantjes, me-

dailles, oorkonden en wat er meer zo bij 

een gezonde dosis Titomania komt kijken. 

Op het podium staat een buste van de 

Maarschalkissimo, onbekommerd hangt 

een Joegoslavische vlag tussen banieren 

met opwekkende leuzen als ‘Dood aan het 

Facisme!’ en ‘Vrijheid voor het Volk!’. De 

museumdirecteur noodt mij in zijn kantoor. 

Achter de discreet gesloten deur biedt de 

man mij wat Titoprullaria te koop aan zo-

als sleutelhangers en fotoboeken. Gospo-

dine direktore heeft goed gezien dat deze 

jongen daar geen weerstand aan kan bie-

den en zo prikt sinds Jajce een rode-ster-

met-sleutelhanger gaten in mijn broekzak.

Titobunker
Elmir Prevljak is met zijn vrouw Goga Saric 

begin jaren negentig uit Bosnië en Her-

zegovina naar Nederland gekomen. Nadat 
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kruitdamp en vrede weer op hun geboor-

teland waren neergedaald bouwden ze op 

een stukje familiegrond aan een meer in de 

bergen bij Konjic een aantal appartemen-

ten voor Nederlandse toeristen, die wel 

eens iets anders wilden zien dan Rijnwijn-

gaarden, Eifeltorens en regengordijnen in 

de Ardennen. Hun gastvrijheid is op zijn 

Balkans, bij de traditionale gerechten van 

lokale ingrediënten vreet je je vingers met 

motorhandschoenen en al op. En ze kun-

nen iets regelen wat deze Hollandse  

motorrijder zelf niet regelen kan. 

De Ark van Tito dus, in de bergen van Her-

zegovina geklonken. Waarbij Ark in dit ge-

val staat voor Atomska Ratna Kommanda, 

het Hoofdkwartier van de Atoomoorlog. 

Met speciale permissie mag ik over het  

kazerneterrein mijn motortje tussen de 

DAF-trucks doorrijden naar de ingang van 

het bunkercomplex. Bedankt Elmir! Er volgt 

een interessante bezichtiging in de buik 

van de berg, met enorme gangenstelsels, 

voorraadkamers, luchtsluizen, generators 

en wat er verder bij kwam kijken om een 

nucleaire oorlog te overleven. 

Titokoffie
Mijn Tito Trail dringt steeds verder de Bal-

kan in. In Sarajevo drink ik een kopje drab-

koffie in Café Tito en rijd ik langs de brug 

waar Gavrilo Princip het startschot van de 

Eerste Wereldoorlog loste. Er is me hier wat 

afgepiefpafpoeferd hoor.

Door de Bosnische Republika Srbska stuur 

ik naar het echte Servië. Smalle wegen 

kronkelen langs bruisende rivieren, door 

bossen en door bergen. Ik passeer vracht-

wagens met grote boomstammen en au-

tootjes met bomen van kerels erin.

En wat doen die grote Servische mannen 

als ze uit hun kleine Zastavaatjes stappen? 

Dan gaan ze in grote restaurants langs de 

weg in kleine telefoontjes schreeuwen en 

verstoppen ze zich achter grote flessen bier 

en kleine glaasjes ‘elixer’. In Bosnië en Her-

zegovina staat achter zowat elke boom een 

agent met een lasergun, maar in Servië 

moet volgens mij de alcoholtester nog 

worden uitgevonden. 

Titostad
Een extra defensieve rijstijl is sowieso niet 

verkeerd op de smalle bochtige twee-

baanswegen. In dit Rijk van de Korte Lont-

jes schijnen sommige agressievelingen hun 

geweren te hebben vervangen door auto-

sturen. 

Maar, dat moet ook gezegd,  de mensen 

zijn hier zo vriendelijk en gastvrij zijn als 

nergens anders in Europa. In Užice raak ik 

in gesprek met een jongeman, die me gra-

tis en voor niks een rondleiding door de 

stad aanbiedt.

‘Het Grootste Plein van Servië,’ zegt de jon-

gen trots. ‘Ter ere van Tito’. Maar de maar-

schalk zelf is met sokkel en al van het Par-

tizanenplein verwijderd en staat nu te 

miezeren achter het stedelijke museum, 

daar aan het einde van de weg met die 

oude tank voor de deur.

Gruis en grind
Užice doet zijn best om het Titotijdperk te 

revitaliseren. Want Užička Republika is ge-

wijde grond voor Titovereerders.

Een paar kilometers bergbochten buiten de 

stad eert het Monument voor de Gevallen 

Partizanen op Kadinjača Hill de gevallen 

strijders. Hier werden Tito’s troepen door 

de Duitsers verslagen en kwam een einde 

Bij Jablanica bliezen Tito’s partizanen in de Tweede Wereldoorlog de spoorbrug op
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aan de Volksrepubliek Užice, ‘het Enige 

Vrije Territorium van Europa, zonder Nazi-

overheersing’. Tito onthulde persoonlijk 

het uitgestrekte monument toen het in 

1979 klaar was.

Zoals de gewoonte lijkt te zijn in voorma-

lig Joegoslavië, worden er hele bergen af-

gegraven – ze hebben er toch genoeg van 

– om de wegen voor motorrijders voort-

durend van een verse laag grind en gruis te 

voorzien. En daar sjezen weer die grote 

mannen in hun kleine Zastavaatjes door-

heen. Rustig aan dus, tot er weer een ver-

rassend nieuw stuk asfalt onder de Metze-

lers rolt, helemaal alleen voor mij. De 

rijwind pompt betoverende natuurgeuren 

in de helm van bos, bloemen, vee,  ge-

maaid gras en gezaagd hout. Wat is de Bal-

kan toch mooi. 

Vanuit Užice volg ik het spoor van Tito’s 

partizanen naar de Sandžak, het gebied op 

de grens tussen Servië en Montenegro.

Tito hoofdwartier 
In een grot hoog in de Durmitorbergen had 

Tito zijn hoofdkwartier tussen 20 en 29 mei 

1943. Het Land Achter God’s Rug, noem-

de onze volksschrijver Aad den Doolaard 

Montenegro. En net als Ome Aad vindt 

deze motorrijder op zijn BMW’tje het land 

van een onvoorstelbare, rauwe schoon-

heid. Bij Zabljak kan ik de poort naar het 

Durmitorgebergte eerst niet vinden, totdat 

ik ten zuiden een onooglijk zijweggetje 

ontdek. Kom er maar in Ad:

‘Wijd en breed en machtig rollen de hoge 

weideplateaus, en dan, voorbij Zabljak, 

gaan ineens de hoge bergen open.’

Bingo! Binnen een mum van tijd slokt Dur-

mitor me op, om me na een waanzinnige rit 

Vila Bled in Slovenië heeft een bijzonder behangetje

Yup, da’s echt Tito’s Cadillac op de Brijuni eilanden

In Jajce donderen de Vrbaswatervallen naar beneden

Scholen, fabrieken, hoogste bergtoppen, hoofdstraten en grote pleinen 

werden naar hem genoemd. En op oude verkeersborden kom je ze onder-

weg nog tegen: plaatsen genoemd naar Tito. Elke voormalige Joegoslavi-

sche deelrepubliek had wel een Titostad: Titov Vrbas en Titovo Užice in Ser-

vië, Titograd in Montenegro, Titov Veles in Macedonië, Titova Mitrovica in 

Kosovo, Titova Korenica in Kroatië, Titovo Velenje in Slovenië en Titova 

Drvar in Bosnië en Herzegovina.

Maar Josip Broz Tito was en blijft een omstreden figuur. Held voor de ene, 

moordenaar volgens de andere. De partizanenleider uit de Tweede Wereld-

oorlog hield tot zijn dood in 1980 de voormalige volksrepubliek Joegoslavië 

bij elkaar. Tito stuurde Joegoslavië op een onafhankelijke koers tussen oost 

en west, tussen communisme en kapitalisme door. Voor veel inwoners van 

voormalig Joegoslavië bracht Tito welvaart, onderwijs, huisvesting en ge-

zondheidszorg. Maarschalk Tito was ook een levensgenieter, die zich graag 

met filmsterren en beroemde wereldleiders omringde in zijn privé-villa’s 

die over Joegoslavië verspreid lagen. 

door het mooiste berglandschap van de Bal-

kan als een ander mens weer uit te spugen. 

Onderweg: krankzinnig gevormde bergpie-

ken, ruige weiden met hier en daar een 

schaapskudde en een hut van de herder. 

Koop hier uw kaas en kajmak! Alleen een 

paar andere motorrijders, verloren in de 

ruimte, Hongaren in de berm met een spe-

ciaal daarvoor meegebrachte fles Hungari-

achampagne, een Varaderista die uitroept: 

‘this is so incredibly beautiful!’, zijn Teutoon-

se accent overstemd door emoties. En dan 

moet de afdaling naar de Pivkacanyon nog 

komen: ritsen haarspeldbochten zigzaggen 

naar beneden met bochten en splitsingen in 

de tunnels gehouwen.

TITO TEn TOP



promotor 

24

Trip  |  Balkan 

Titolegende
En dan is er Sutjeska. In dit uitzinnig mooie 

bergdecor werd dus de film met Richard 

Burton gedraaid, based on a true story. 

Ondanks de overweldigende Duitse 

meerderheid wisten Tito’s partizanen tus-

sen 15 mei en 16 juni 1943 aan de Duitse 

omsingeling te ontsnappen langs de 

Sutjeskarivier en de Duitsers te verslaan. 

De Slag van Sutjeska leverde mooie films 

op en vestigde de reputatie van Tito als le-

gendarische legeraanvoerder en staats-

man-in-wording. 

Langs de Sutjeskarivier ligt nog steeds een 

van de laatste stukken oorspronkelijk Eu-

ropees oerwoud, waarin je dagenlang 

kunt ronddwalen. Ik steek de rivier over en 

rij weer Bosnië en Herzegovina binnen. De 

ster van Hotel Sutjeska in Tjentiste straalt 

niet meer, de mooie socialistische barok 

is ten prooi gevallen aan de tand des tijds. 

Ook het Partizanenmuseum verderop 

heeft betere tijden gekend. En het is ge-

sloten. Maar langs het museum slingert 

een betonpad omhoog, waar mijn motor 

zomaar oppast. Bovenop de heuvel 

springt voormalig Joegoslavië op me af. 

Bij het monument voor de kameraden die 

in de Slag bij Sutjeska vielen, liggen rode 

banieren en bloemstukken alsof Joego-

slavië nog bijeen is en Vadertje Tito nog 

leeft. Zo te zien is nog niet iedereen Tito 

en zijn erfenis vergeten.

Titosafari
In het binnenland hebben de Titoschat-

kamers nog een ontroerend nostalgische 

uitstraling. De diverse bezienswaardighe-

den heb ik er helemaal voor mijzelf. Dat is 

natuurlijk anders aan de Kroatische kust, 

al in Tito’s tijden een toeristische topper. 

Sinds de snelweg het transitverkeer om-

leidt, is de Jadranska Magistrale het do-

mein van motorrijders. Deze spectaculai-

re kustweg langs de Adriatische Zee 

slingert van Dubrovnik honderden kilo-

meters noordwaarts. In de steden ploeg 

ik door het moderne verkeer en de daar-

bij horende mensenmenigtes, die Tito-

trekpleisters zoals zijn villa in Split en zijn 

yacht Galeb in Rijeka omspoelen.

Che Guevara
Mijn Titotrail eindigt met een boottochtje 

naar het de Brijuni eilanden voor de kust 

van Istrië. Ten tijde van Tito waren die ei-

landen off limits voor gewone stervelin-

gen, nu mag je als betalend toerist met 

een bootje naar het grootste eiland dob-

beren, voor een laatste portie Titomania. 

Kamelen van Khadaffi, olifanten van Indi-

ra Ghandi en giraffes uit Soedan: Brijuni 

heeft er een bescheiden safaripark aan 

over gehouden. De foto-expositie in een 

van de riante villa’s toont Tito lachend en 

levend tussen Che Guevara, Sophia Loren, 

Richard Burton, Nehru, Nassar, Haile Se-

lassie, Fidel Castro, Chroesjtsjov, Sukarno, 

Kenneth Kaunda, Bokassa, Kim Il Sung en 

welke beroemdheden van weleer niet 

meer?

Titomotor
Het manco dat je niet op de eigen motor 

op Brijuni kunt rondrijden wordt gecom-

penseerd door een hoog fungehalte.

Niet Tito’s Cadillac maar een lullig toe-

ristentreintje zit in het toeristische stan-

daardpakket. Dat heeft een halte bij de 

dierentuin, waar droeve restanten rond-

scharrelen van de levende have die Tito 

van broeders over de hele wereld ca-

deau kreeg. Die grappige olifant van de 

foto’s is in het echt helaas nergens te be-

kennen. 

Dan moet Maarschalk Tito dit verhaaltje 

zelf maar uitblazen. Brijuni bleef natuurlijk 

een gouden kooi. Tito mag er dan op zijn 

Tomos hebben rondgescheurd zonder 

op grind of andere weggebruikers te 

hoeven letten. Maar de vrije baan naar de 

horizon wordt wel onderbroken door de 

Adriatische Zee. Hoe vaak zou hij op zijn 

motortje hebben verlangd naar het Joe-

goslavische binnenland, waar de eindelo-

ze wegen doorslingeren tussen de ber-

gen en bossen? 

In EEn mum van TIJD SlOkT DurmITOr 
mE OP, Om mE na EEn WaanzInnIGE rIT 
DOOr HET mOOISTE BErGlanDSCHaP  
van DE Balkan alS EEn anDEr mEnS 
WEEr uIT TE SPuGEn

Het uitzicht van Vila Bled is een maarschalk waardig
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De route kun je downloaden op 
anwbmotor.nl/promotor

De herinnering aan Tito 
en zijn partizanen is nog 
niet verdwenen

Elmir, Herzegovina Lodges, opent Titobunker

Een motorreis met een thema: Josep Brosz Tito. De man regeerde met harde hand en 

hield tot zijn dood  in 1980 het voormalige Joegoslavië bij elkaar. Maar wat doe je na ver-

loop van tijd als het alleen voor het zeggen hebt: dan claim je mooiste plekjes van je land 

voor jezelf. Voor ons een mooie aanleiding om de mooste plekjes van voormalig Joego-

slavië te ontdekken!

Reiscode: 15612 

Datum: 6 t/m 21 september

Verzorging: halfpension (ontbijt & diner)

Rijervaring: bovengemiddeld

Prijs: Promotorabonnee €1.919 (2 persoonskamer), €2.488 (1-persoonskamer), niet-ab-

bonnees respectievelijk €1.995 & €2564.

Promotor’s Tito Trail leidt je over de mooiste motorwegen dwars door Slovenië, Bosnië 

en Herzegovina, Servië, Montenegro en Kroatië. We rijden langs Tito’s villa’s, zijn ge-

boortehuis en langs andere bezienswaardigheden zoals de Plitvice Meren, de waterval-

len van Jajce, de beroemde bruggen van Višegrad en Mostar, de steden Sarajevo, Užice, 

Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka en Pula en de fenomenale weg langs de Kroatische kust. 

In het binnenland slaan we de partizanenholen van de Tweede Wereldoorlog niet over, 

gelegen in ontoegankelijke bergen en bossen. Ook op het programma: de gigabunker 

waar Tito een atomaire Derde Wereldoorlog zou kunnen uitzingen. Dat bunkercomplex 

is eigenlijk niet toegankelijk, maar dit is de Balkan en Promotor kent er de juiste wegen.

Informatie en reserveren via  
www.anwbmotor.nl/motorreizen

Ga mEE mET DE TITO TraIl!


