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 Op 20 oktober verschijnt Bloed en honing –
Ontmoetingen op de grenzen van de Balkan van
schrijver en historicus Irene van der Linde en
documentair fotograaf Nicole Segers. Samen
reizen ze in het voetspoor van de Britse schrijver
Rebecca West door voormalig Joegoslavië en
Albanië. Met West's magnum opus Black Lamb
and Grey Falcon onder de arm, gaan ze op zoek
naar de betekenis van de nieuwe grenzen op de
Balkan.

In Bloed en honing zijn taal en beeld met elkaar verweven tot

een onlosmakelijk geheel – op dezelfde manier als die waarop

de geschiedenis verweven is met de omgeving. Het is een

vernieuwende en unieke combinatie van literaire non-fictie en

documentaire fotografie. Schrijver en fotograaf zijn afwisselend

aan het woord als in een reisjournaal.

 

Van der Linde en Segers trekken over doodstille wegen, dorre

hoogvlaktes, door desolate dorpen en donkere rotskloven. Ze

bezoeken steden met magische namen als Dubrovnik,

Sarajevo, Skopje, Ohrid en Tirana. Ze laten de wereld zien van

gewone mensen met een buitengewone geschiedenis.

Mensen die dromen, vechten, angstig zijn, worstelen met hun

lot. Als in een veelstemmig koor vertellen zij over hun levens.

 

‘Weet je wat Balkan betekent?’, vraagt Ajla, terwijl we met

haarspeldbochten naar boven rijden. Ze buigt zich vanaf de

achterbank naar voren. ‘Het komt van het Turks’, legt ze uit.

Onder ons wordt Tetovo almaar kleiner. ‘Bal betekent honing

en kan bloed.’ Ze glimlacht. ‘Wij zijn het land van bloed en

honing.’

 

Bloed en honing gaat over eenheid en scheiding. Over de

ontnuchterende realiteit van in de praktijk doorgevoerd

nationalisme. Over hoop en teleurstelling, passie en lethargie.

Over dagelijkse beslommeringen en geopolitieke krachten.

Over de rol van het verleden in het heden. Over de

versplintering van een regio, een gevaar dat ook elders in

Europa samenlevingen bedreigt.

 

‘Denk niet dat het niet gebeurt, dat er geen oorlog kan komen.

De wereld waarin je leeft, die je gewoon vindt, kan in één klap

voorbij zijn. Niemand geloofde het, wij ook niet, maar het is

toch gebeurd,’ zegt historicus Jesenko Galijašević bij hem

thuis in Sarajevo.

Irene van der Linde is historicus en journalist. Ze werkt als

redacteur bij De Groene Amsterdammer.

Nicole Segers is documentair fotograaf en docent & mentor

aan de Fotoacademie in Amsterdam. Ze exposeert haar werk

in binnen- en buitenland, onder andere in De Kunsthal in

Rotterdam, met Rem Koolhaas in Brussel, tijdens BredaPhoto

en in Festival Photoreporter (F).

Samen publiceerden zij Het einde van Europa, ontmoetingen

langs de nieuwe oostgrens (2004) – in Franse vertaling

genomineerd voor de Prix du Livre Européen – en Het veer

van Istanbul, ontmoetingen langs de Bosporus (2010).

Bloed en honing. Ontmoetingen op de grenzen van de

Balkan | Irene van der Linde & Nicole Segers |

ISBN 9789024432127 | Gebonden | 608 blz. | € 44,90 |

Verschijnt 20 oktober bij Boom uitgevers Amsterdam 

Noot voor de redactie

Voor een digitale proef, een recensie-exemplaar of interview

met Irene van der Linde of Nicole Segers kunt u contact

opnemen met Boom uitgevers Amsterdam, Stephan

Debouillé: s.debouille@boom.nl / M +31 6 814 21 673
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Hebt u een vraag?
Ons klantenserviceteam helpt u

graag verder
 

Bel ons op:
 020 521 89 38  

U kunt ons ook mailen via:
 

klantenservice@boomgeschiedenis.nl

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA    

Deze mail is verzonden door Boom Geschiedenis, 
onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam.
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Gratis verzending vanaf € 20,-.
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