VOLKSKRANT
26 | Cicero | DE
VRIJDAG 9 MEI 2008

Voorlopig geen fusie met
de karnemelk-drinkers
Op het omslag van België bestaat, van Volkskrant-journalist
Bart Dirks, staan twee paarden
afgebeeld die over een hek reiken om elkaar te kussen. Niet
bepaald een adequaat beeld
voor de liefde tussen Vlaanderen en Wallonië. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Het
afgelopen jaar was het vaak
spannend. De moeizame regeringsonderhandelingen en de
uitblijvende staatshervorming
leidde wereldwijd tot speculaties over het einde van België.
In december 2006 verkeerden de Belgen ook al kortstondig in de veronderstelling dat
het gedaan was met hun land.
De Franstalige televisie berichtte dat Vlaanderen eenzijdig de onafhankelijkheid had
uitgeroepen. Er waren juichende mensen te zien op de Grote
Markt in Antwerpen, de vlucht
van koning Albert en koningin
Paola werd gesuggereerd. Na
een half uur verscheen de mededeling ceci est une fiction in
beeld, vrij naar Magritte. Negen van de tien kijkers dacht
dat de uitzending écht was,
schrijft Dirks, sinds 2003 correspondent in België. ‘Het bewees hoe weinig de Franstaligen wisten wat er echt in
Vlaanderen speelt.’
Onwetendheid is het leitmotief in Dirks’ cultuurwijzer. Walen weten weinig van Vlamingen. Vlamingen weten weinig
van Walen. Nederlanders weten weinig van Walen en van
Vlamingen. Belgen weten weinig van Nederlanders. Veel Nederlanders zijn enthousiast
over het idee van een fusie met
België, maar dat enthousiasme
is niet wederzijds. De schrijver
Tom Lanoye vat het krachtig samen: ‘Jullie zijn onze moffen.’
Dirks geeft mooie beschrij-

vingen van cultuurverschillen.
Een Hollandse lunch met
mueslibol en karnemelk kan
op weinig waardering van Belgen rekenen. En dan die lompe
directheid. Een Nederlandse
student in Gent moest als kandidaat voor een universiteitsraad campagne voeren. Dan ga
je gigantisch op je muil als je
heel direct aan iemand uitlegt:
voortaan doen we het zo en zo.’
Het zijn de anekdotes en interviews die België bestaat een
aardig boek maken. Dirks
schrijft ook over onvermijdelijke thema’s als chocola, bier,
bouwkundige chaos en de taalstrijd. Maar veel nieuws brengen deze passages niet. Het
boek wordt werkelijk interessant waar het ingaat op de
volksaard van de Vlamingen,
aanschouwelijk gemaakt door
uitstapjes naar kerk, internaat
en dorpsvereniging.
Belgen zijn gezellig, ze weten
wat lekker eten is, maar ze kunnen ook verdraaid eenkennig
en achterdochtig zijn. Dirks citeert uit België Absurdistan van
de journalist Vanwalleghem:
‘Als een van de laatste volkeren
leven de Belgen nog volgens de
regels van het oude stamverband’. Die ‘sociale cohesie’ kan
gezellig zijn, maar ook verdraaid benauwend. In ieder geval houdt het de boze buitenwereld op een afstand. Een fusie met de ‘Ollanders’ valt voorlopig niet te verwachten.

Zwarte hoofden en Rolling Stones

Jilles Heringa

S

oldaten op weg naar zee, of
andersom, legers die lintgewijs uit zee opdoemen om het
land te betreden – de aanblik van de
houten palenrijen langs de Noordzeekust van Walcheren heeft bezoekers sedert vijf eeuwen al talloze
vergelijkingen ingegeven. Fascinerend blijft het, die 100 duizend houten palen die daar over 9000 meter
staan om de stromingen en het
zandtransport te sturen, en die even
onvergankelijk ogen als de zee.
Wat niet zo is; onder druk van
stormen, onderstromen en stenen
moeten er jaarlijks zeshonderd worden vervangen.
Veel feitelijke informatie over de
palen verstrekt kunstenares Pauline
van Lynden, die eerder een boek
maakte over Rajasthan, in Donkere
palissaden, het resultaat van vier
jaar rondkijken op het Walcherse
strand, maar de poëzie dringt voortdurend de pagina’s binnen, en niet
alleen die van dichter Jan Prins (‘Ik
houd zo van die lage palissaden’),
dat is bij dit onderwerp welhaast onvermijdelijk.
Neem deze titel alleen al, van in-
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Oude vrouwen die niet
netjes doodgaan
Het was een gebruik onder de
jagers en verzamelaars van de
Athabasca indianen in Alaska
om oude, niet meer productieve stamgenoten in tijden van
hongersnood in de sneeuw
achter te laten om te sterven.
Er werd in de groep waar de
uitstoting plaats vond vermoedelijk niet veel werk gemaakt
van de morele implicaties van
de daad, omdat groepsbelang
boven individueel lot werd gesteld. In moderne ogen ziet het
hartvochtige gebruik er uit als
een collectieve moord, zelfs
waneer dat de ogen zijn van
een hedendaags lid van een inmiddels gesettelde stam.
Dat lid, Velma Wallis (Alaska,
1960), bewerkte een legende
over uitstoting. Hoofdpersonen daarin zijn twee oude,
achtergelaten vrouwen, die in
plaats van netjes dood te gaan
alles doen om in leven te blijven. En dat lukt ze ook, door te
putten uit onvermoede krachten in zichzelf en door zich bijna vergeten vaardigheden opnieuw eigen te maken. Ze slagen zelfs zo goed dat ze voor
de volgende winter veel voorraden aanleggen en hun
‘moordenaars’, hun oude
groep, kunnen redden van de
hongersnood.
Mythen en legenden in pregeïndividualiseerde samenlevingen zijn te beschouwen als
bouwstenen in een collectieve

interpretatie van de wereld
van de groep. Het zou interessant zijn te weten hoe de originele legende onder de Athabasca verteld werd. We zouden
daardoor inzicht kunnen krijgen in een vreemde wereld, die
niet beladen is met de morele
bekommernissen van de westerse mens, maar ook een idee
krijgen van Wallis’ bewerking.
Nu moeten we het doen met
die bewerking alleen, die ons
niets nieuws oplevert. De geschiedenis van de twee vrouwen is gepsychologiseerd en
gemoraliseerd naar traditioneel westers model: de vrouwen maken door omstandigheden en zelfinzicht een ontwikkeling door van zwak naar
sterk, het stamhoofd dat ze
heeft uitgestoten voelt zich
schuldig, het goede overwint
uiteindelijk het slechte. Ook is
Wallis’ taal weinig ‘anders’ dan
het gemiddelde literaire Engels en in de huisbakken en
klungelige Nederlandse vertaling blijft zelfs geen schim van
het origineel over.
Frank Ligtvoet
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Privéroman
Net nu Oostenrijk door de gruweldaden van Joseph Fritzl in het
midden van de wereldbelangstelling staat, verschijnt een nieuwe roman van Elfriede Jelinek, de Oostenrijkse schrijfster die
geldt als maatschappijkritisch, en zeker ten opzichte van haar
geboorteland.
Nog niet gezien in de boekhandel? Dat kan heel goed. Het
boek is alleen op haar website verschenen. Neid (Afgunst) heet
de roman, die sinds vorig jaar in vijf hoofdstukken, en veertien
delen, is geplaatst.
De Nobelprijswinnaar voor de literatuur van 2004 (Lust, De Pianiste, Hebzucht, De uitgeslotenen) blijkt er interessante opvattingen over internet op na te houden. Op de beginpagina lezen we:
zonder uitdrukkelijke toestemming mag er niet geciteerd worden. Is natuurlijk een standaardzin in auteursrechtelijk beschermde werken, maar op de voorpagina van je website staat
het potsierlijk. Het contrasteert ook nogal met haar verzoek
om, à la Wikipedia, ‘onvolledige of foute zinnen aan te passen
respectievelijk te corrigeren.’
Jelinek noemt Neid haar privéroman. Dat klinkt gek voor een
werk dat op internet wordt gezet, maar Jelinek vindt het juist
privé omdat het boek alleen op haar eigen site verschijnt.
Het boek zal zeker niet in druk verschijnen, heeft Jelinek laten
weten. Ze houdt de optie open dat ze de roman weer van haar
site haalt. ‘Voor het geval ik het niet uithoud, dat hij me stom
van het beeldscherm staat aan te staren‘, zei ze tegen de Frankfurter Allgemeine. Elders op de site heeft Jelinek overigens deze
week ook een stuk geplaatst over de zaak-Fritzl, Im Verlassenen
getiteld. U moet het zelf maar lezen. Ik durf niet te citeren.
Patrick Engelsma
www.elfriedejelinek.com

Palenrij en details van palen op de Zeeuwse stranden. Foto’s Pauline van Lynden

genieur Abraham Caland, uit 1817:
‘Verhandeling over het nut der afgezaagde palen-hoofden en de beste
wijze van verdediging der Zeeuwsche stranden’.
Ook die brochure heeft Van Lynden zorgvuldig gelezen. Met terreinwagens is ze bij springtij en doodtij
het strand opgegaan, het schuim
vloog haar bijwijlen om de oren, en
ze leerde van de plaatselijke kenners
velerlei opzienbarends. Zoals dit:
steek een geschaafde vinger in het
zand (dat werkt veel beter dan een
pleister), en bottel het zeewater bij
springvloed om het thuis te gebruiken (is bijzonder genezend).
Een kantonnier van het waterschap vertelt haar van de Rolling
Stones, een begrip op Walcheren,
rolstenen die over de zeebodem op
de palen afkomen en ze dan met
zand schuren, waarna de palen zomaar kunnen losraken.
Soms ook worden alle paalhoofden onder zand bedolven. Elke drie
jaar worden er dikke lagen zand op
de kust gespoten om de basiskustlijn te handhaven. De zee moet ze
dan weer vrij spoelen.

Zo trof Van Lynden in die vier jaar
telkens andere kusttaferelen aan, en
die legde ze vast op kleurenfoto’s.
Die vormen de tweede helft van haar
boek, die daardoor van een zwijgende verhevenheid is. Mensen ontbreken op de platen, reden waarom ook
bij het bekijken daarvan ieder vermoeden van enige mensenhand
eveneens afwezig is. De palen, mensenwerk toch, zijn een natuurverschijnsel geworden.
Beschuimde bulten, trotse wachters, het Zeeuwse Stonehenge in de
avondzon. Verweerd hout bekleed
met algen, pokken, gevangen stukken visnet. Pauline van Lynden laat
ons in haar verbazing delen, over
kustwerken die door weer en wind
in kunstwerken zijn veranderd.
Arjan Peters
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Pleidooi voor vastbesloten goddeloosheid
In Beminde ongelovigen betoogt Anne Provoost dat het
atheïsme in negativisme blijft
steken en doet ze een poging
daar verandering in te brengen. Ook atheïsten mogen morele waarden opeisen.
Athëisten zitten in de verdrukking. Zo voelen althans de meest
radicale godloochenaars het. Zij
constateren hoe, geheel tegen de
verwachting in, de aanhang der religies wereldwijd toe- in plaats van
afneemt. En daarom vrezen zij op
termijn onder de voet te worden
gelopen door agressieve godgelovigen, die er op uit zijn de democratie om zeep te helpen en een
theocratie te stichten. Luidruchtig
geven atheïsten daarom uiting
aan die vrees, niet zelden echter als
roependen in de woestijn. De
vraag is hoe het komt dat hun pogen meestal vastloopt in het zand.

In 1995 publiceerde de Leidse
wijsgeer Herman Philipse zijn
Atheïstisch Manifest. Het meest opmerkelijke daaraan was dat hij
juist niet de rechtzinnige gelovigen op de korrel nam – die waren
sowieso niet meer te redden –,
maar de vrijzinnigen en de agnosten. Hen verweet hij zweverigheid
en laksheid. Crypto-atheïsten waren zij, die echter te benepen waren om de consequenties uit hun
feitelijke geloofsverzaking te trekken.
Angelsaksische denkers als Dennett, Dawkins, Harris en Hitchens
tapten uit een ander vaatje en
maakten van relibashing een ware
cultus. Zij gingen juist de orthodoxie te lijf, onder meer door er
keer op keer op te wijzen hoe belachelijk de idee is van een mensgelijkvormige god die in zes dagen
een wereld schiep waarmee hij
zich tot op heden en in detail is
blijven bemoeien. Alleen de geest-

verwante lachers kregen zij er mee
op hun hand. Maar zo maak je
geen bekeerlingen.
De kans daarop lijkt groter met
het atheïstisch sermoen van de
Vlaamse schrijfster Anne Provoost,
dat zij onder de aansprekende titel
Beminde ongelovigen recentelijk de
wereld instuurde. Toegegeven, ook
zij vreest de groeiende aantrekkingskracht van religie in al haar
vormen en roept op tot waakzaamheid jegens fundamentalistische
tendenzen. Maar haar sermoen is
nu eens geen preek voor eigen parochie.
Zo uit zij kritiek op de ongenuanceerdheid van de meeste
atheïsten die uit dedain of oppervlakkigheid alle gelovigen over
een kam scheren. Subtiel is daarom de gedachte achter de ‘religiometer’, die zij presenteert om onderscheid te maken tussen gradaties in (on)gelovigheid. Helder
daarbij is dat de atheïst weinig of

niets te vrezen heeft van ‘ietsisten’,
laat staan van agnosten: zij die pricipieel geen uitspraak wensen te
doen over de (on)waarschijnlijkheid van het bestaan van een bovennatuurlijke kracht die je ‘God’
zou kunnen noemen.
Ook met gelovigen van de vijfde
en zesde graad, die dat laatste wel
doen, valt als ongelovige goed garen te spinnen. Riskant wordt het
pas vanaf graad zeven waar een interveniërende god, die plannen
heeft met de mensheid en de wereld, z’n entree maakt. Dat leidt
voor je het weet tot de tiende en
hoogste graad van religiositeit.
Dan is het stadium bereikt waarin
de gelovige meent in gods naam
en desnoods met geweld anderen
zijn wil op te mogen leggen.
Maar de belangrijkste bijdrage
van Provoost aan het debat ligt in
haar kritiek dat het atheïsme in negativisme blijft steken. Het ontleent zijn bestaan uitsluitend aan

het verzet tegen het godsgeloof en
de morele en andere consequenties die daaraan verbonden worden, en vult de ontstane leegte niet
op.
Provoost doet een moedige poging om dat gat te vullen door met
een programma inhoud te geven
aan een ‘vastbesloten goddeloosheid’. Daartoe behoort het opeisen
van morele waarden, zoals barmhartigheid, zelfopoffering en rentmeesterschap, die door het christendom en andere godsdiensten
ten onrechte als exlusief religieus
worden geclaimd. Maar het seculiere beheer van deze waarden is al
sinds eeuwen in handen van het
humanisme, dat in Provoosts sermoen slechts eenmaal wordt genoemd en onmiddellijk weer afgeserveerd.
Essentieel in haar program is bovendien de in atheïstische kringen
allerminst gangbare gedachte dat
er zaken zijn die het verstand te

boven gaan, en dus zelfs met behulp van de wetenschap niet te
zijn ontrafelen. Haar voorstel die
zaken niet langer te benoemen,
laat staan te bediscussiëren met
niet-gelovigen, verdient navolging, maar komt daarmee verrassend dicht in de buurt van het
door de meeste atheïsten – Philipse voorop – zo verfoeide agnosticisme.
Ondanks Provoosts prijzenswaardigwaardig initiatief legt
juist haar atheïstische blijde boodschap de fundamentele armoede
van het atheïsme genadeloos
bloot.
Gert J. Peelen

★★★✩✩
Beminde ongelovigen – Atheïstisch sermoen
Anne Provoost
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ISBN 978 90 2143 400 1

Jeugdboeken

O, wat zijn grote mensen toch briljant! Wat is wetenschap toch fantastisch!
Zwarte gaten, supernova’s, kosmische
geboortekamers van de sterren. Je verandert er niets aan: jongensharten gaan
sneller kloppen als ze kennismaken met
de eindeloze verten van het universum.
Dus ook dat van George, hoofdpersoon van De geheime sleutel naar het heelal, geschreven door de dochter van de
beroemde natuurkundige Stephen
Hawking. Die wil graag kinderen belangstelling voor bètavakken bijbrengen, zoals haar vader dat ooit bij haar
deed.
In het geval van George is daar best
wat moeite voor nodig. Zijn ouders haten techniek. Ze hebben geen auto en
geen elektrische apparaten thuis, zelfs
geen computer, en eten groenten uit eigen tuin. Maar als hij op een dag door
het gat in de schutting kruipt, beleeft hij
met behulp van de supercomputer van
de buren heuse ruimtereizen. In het
diepste geheim, uiteraard.
Het boek ziet er prachtig uit met zijn
adembenemende ruimtefoto’s. Maar
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Eliska
Iva Procházková
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De schaduw van Zwarterik
Henk Hardeman
Holland; 128 pagina’s; € 12,90
ISBN 978 90 2511 052 9
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Er wordt nog steeds ambitieuze fantasy geschreven, zoals in Project M van de Amsterdamse debutant Milan Hofmans. Een boek
met een mooie website over een bijzonder
begaafde jongen in een wereld die erg op de
onze lijkt.

De 16-jarige Eliska heeft niet genoeg talent
voor de balletschool en mag van haar ouders
niet met de 18-jarige Lev vrijen. Dat leidt tot
heftige emoties en beslissingen. De Tsjechische schrijfster wordt zeer gewaardeerd in
Duitsland, maar is hier nog onbekend.

Nog meer spannende, Biegelachtige avonturen voor meisjes, verteld door Henk Hardeman, auteur van De prinses van Ploenk. Mirabelle raakt op weg naar een speciale damesschool haar koetsier kwijt in het Verboden
Woud.

zijn en ja knikken. O, wat zijn grote
mensen toch briljant! Wat is wetenschap toch fantastisch! Zelfs de kinderen in dit boek praten alsof ze college
staan te geven.
Dat vader Hawking een van de briljantste wetenschappers sinds Einstein
is, draagt weinig bij. Wie dertig jaar geleden een informatief boek over het heelal las, zal niet veel nieuws vinden. De
Hawkingstraling, die verklaart dat er
wel degelijk een ontsnapping mogelijk

is uit een zwart gat, dateert uit de jaren
zeventig en rechtvaardigt niet de ronkende aanbeveling op de omslag: ‘met
de nieuwste opvattingen over zwarte gaten’.
Het zou allemaal nog te pruimen zijn
geweest als het verhaal iets om het lijf
had gehad. Maar het wemelt van de kinderboekenclichés. Een huis met een geheimzinnige, verwilderde tuin, een geflipte wetenschapper die de wereld wil
beheersen en een aardig jongetje dat ge-

net als in De wereld van Sofie van Jostein
Gaarder (1994) krijgt de goedbedoelde
poging om met behulp van een aardig
verhaaltje een enorme klont wetenschap aan kinderen te openbaren al snel
iets van een telefoonboek, dat bij elkaar
wordt gehouden door een draadje naaigaren.
Er is tussen alle interessante weetjes
en ingewikkelde theoretische concepten voor de jonge hoofdpersoon nauwelijks een andere rol weggelegd dan braaf

pest wordt en het allemaal op wil lossen: waar hebben we dat toch allemaal
eerder gelezen?
Het enige van het verhaal dat enigszins weet te boeien is de wilde rit die George en zijn buurmeisje Annie maken
door het zonnestelsel, vastgebonden
aan een komeet. Maar zelfs dat kan het
Omniversum in Den Haag al jaren beter.
Met de boodschap van dit boek, natuurwetenschap is niet alleen enorm
boeiend maar kan ook onze planeet redden, is natuurlijk niets mis. Maar De geheime sleutel naar het heelal bewijst vooral dat briljante natuurkundigen niet
noodzakelijkerwijs briljante kinderboeken voortbrengen.
Pjotr van Lenteren
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