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Boeken    Βιβλία    

Bij Boekscout verscheen onlangs de roman 
Wilde tulpen van Hennie Harinck. Het boek 
beschrijft een liefdesrelatie tussen de veertigja-
rige Virginia met de twintiger Mo, een Koerdi-
sche oorlogsvluchteling. Een deel van het ver-
haal speelt zich af op het eiland Corfu.  
Wilde tulpen

Van Herman Hissink (1915-2011), van wie Ly-
chnari een reeks foto's met begeleidende tekst 
over zijn bijzondere Griekse reizen heeft gepu-
bliceerd, is zojuist bij uitgeverij Van Oorschot 
postuum het boek verschenen Natuurlijk be-
staat God. Dagboeken en brieven. Gekozen door 
Gerard Koolschijn. In het boek zijn onder meer 
delen opgenomen van zijn bijzondere oorlogs-
dagboek 1943-45, jeugdherinneringen uit de 
jaren ’20 en ’30 en heel veel Griekenland-erva-
ringen.  Natuurlijk bestaat 

God

De Griekse crisis. 
Een land op zoek naar 
zijn plaats in Europa

Toen ik in het vorige nummer van Lychnari las 
dat Shereen el Sherbini samen met econoom 

Jule Hinrichs een boek heeft geschreven over de 
Griekse crisis, was ik meteen aangenaam verrast. 
Eindelijk een uitgebreid relaas in het Nederlands 
over een van de meest besproken onderwerpen van 
onze tijd; en ook nog geschreven door twee des-
kundigen die respectievelijk als Griekenland-
correspondent en redacteur verbonden zijn aan 
het Financieele Dagblad, een medium dat door-
gaans niet bepaald voor de Griekse kant van het 
verhaal kiest. 

 Het boek is inderdaad een geslaagde poging om 
de Griekse crisis in een bredere context te plaatsen, 
teneinde de achtergronden van dit verschijnsel 
beter te begrijpen. Het populair wetenschappelijk 
karakter van het boek maakt het bruikbaar voor 
zowel het hoger onderwijs als voor een‘gewoon’ 
Nederlandstalig lezerspubliek met een bovenge-
middelde interesse in de oorzaken van dit thema. 
De auteurs geven een alomvattende presentatie 
van hun onderwerp in een coherent verhaal en 
spreken met kennis van zaken. Ze maken zowel 
gebruik van secundaire bronnen (ook Griekstalig, 
hoewel de lijst uitgebreider kon) als van primaire 
bronnen (interviews met hoofdrolspelers van de 
crisis). Over het algemeen is hun analyse volledig 
en de uitwerking van het onderwerp geslaagd.

Wat overigens niet wil zeggen dat er geen zaken 
ontbreken in die analyse. Als er, bijvoorbeeld, over 
de relaties met buurland Albanië wordt gesproken, 
worden de kwestie ‘Vória Ípiros’ en de geschillen 
daarover niet vermeld. Toevoeging van dit punt zou 
de volledigheid van de analyse ten goede komen.

Is dit het enige minpunt? Nee, men zou er meer-
dere kunnen noemen. Het persoonlijke relaas in de 
Inleiding bijvoorbeeld over de pogingen van 
 Shereens echtgenoot om zijn baan te behouden 
lijkt mij te lang en te persoonlijk. De auteurs had-

den kunnen volstaan met een ander kort voorbeeld 
om het belang van persoonlijke relaties en het 
fenomeen cliëntelisme in het dagelijks leven in 
Griekenland te illustreren. En soms wordt er in-
consistent omgegaan met  het gebruik van de 
termen Turken en Ottomanen, een fout die overi-
gens vaker voorkomt in populair wetenschappe-
lijke uitgaven.

Is het verhaal objectief of wordt er een stand-
punt ingenomen? Ondanks de bewering van de 
auteurs in de inleiding dat zij een poging tot objec-
tiviteit doen, nemen zij duidelijk een standpunt in, 
wat op zichzelf helemaal niet negatief hoeft te zijn. 
De titel suggereert al dat de auteurs Griekenland 
binnen de Europese context plaatsen en bestude-
ren. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van 
adjectiva die een bepaalde aanname van de auteurs 
bevestigen (bijvoorbeeld de ‘constructieve’ 
Tsipras). Bovendien wordt de zwakte van de 
Griekse staat als onderliggende oorzaak van de 
crisis gepresenteerd, terwijl men ook andere oor-
zaken als boosdoener zou kunnen aanwijzen: 
bijvoorbeeld het stemgedrag van de Griekse kiezer 
dat zorgt voor de vorming van regeringen die de 
Griekse staat juist zwak houden.

Het boek is echter vlot geschreven, waardoor het 
interessant is voor een groot publiek. Voor wie 
inzicht wil krijgen in de achtergronden van de 
Griekse crisis is deze uitgave een aanrader. Het vult 
een lacune in de geschiedschrijving over de Griek-
se crisis en ondanks de minpuntjes is het een seri-
euze poging om de Griekse crisis volledig te behan-
delen. 
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Berichten


