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I N B E E L D

Indebrokkeligewereld aan
degrenzenvanEuropa

HanDirkHekking
Amsterdam

E
enbrokkeligewereld.Dat
beeld rijst opuit het on-
langs verschenenboek
BloedenHoning.Ontmoetin-
genopdegrenzenvandeBal-
kan, waarmee schrijver Ire-

ne vander Linde en fotograafNicole
Segers een trilogie over de grenzen van
Europabesluiten. Ze tonen vergane
glorie— als er al ooit gloriewas— en
somseenwerelddie stil lijkt te staan,
niet af is.

Dewestelijke Balkan is politiek dan
ookhet losseeindje vanEuropa.Welis-
waar traden twee deelrepublieken van
het voormalige Joegoslavië tot de Eu-
ropese Unie toe: Slovenië (in 2004) en
Kroatië (in 2013).Maar andere landen
in de regio—Albanië, Noord-Macedo-
nië,MontenegroenServië—bevinden

De landen inhet voormalige Joegoslavië houdenEuropa een
interessante spiegel voor, stellen schrijver Irene vander Linde en
fotograaf Nicole Segers in het sluitstuk vanhun trilogie over
de grenzen van Europa.
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Hierboven: het Kroatische
eiland Rab, waar de Britse
schrijver RebeccaWest
werd betoverd door de
kleuren, de rotsen en de
zee.

Links, van boven naar
beneden: café Tito in Sara-
jevo, vol herinneringen aan
Josip Broz Tito; vervallen
flatgebouwen in Kukës
in Albanië; het Montene-
grijnse dorp Gusinje, in de
buurt van de grensmet
Albanië en diemet Kosovo.
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zichalskandidaat-lidstateninverschil-
lende voorportalen voor toetreding tot
deUnie, terwijl Bosnië enHerzegovina
en Kosovo geen kandidaat zijn en dus
niet eens uitzicht op eenwachtkamer
hebben.
Ookmét status verloopt het toetre-

dingsprocesmoeizaam. In 2019 leid-
de de scepsis in deEUover verdere uit-
breiding vandeUnie tot vertraging van
het begin van onderhandelingenmet
Noord-Macedonië en Albanië. Frank-
rijk wilde pas praten als de Unie haar
procedures aanscherpte.

Anderzijds zorgen interne proble-
men voor complicaties in de bespre-
kingenmet de EU— zie de vragen die
er zijn over het democratische gehal-
te van de regering van Servië. Sowieso
kent de regio een hele encyclopedie
aan sluimerende conflicten over gren-
zen en gedeelde historie die plots aan
de oppervlakte kunnen komen en dan
tot politieke trammelant leiden; neem
hetrecenteconflict tussenBulgarijeen
Noord-Macedonië.
De Balkan genereertmeer geschie-

denis dan hij aankan, zou Winston
Churchill ooit hebben gezegd. Die his-
torie is inBloed enHoning, het laatste
deel van de trilogie van Van der Linde
en Segers over de grenzen van Europa,
nooit weg. Logisch ook: ze gebruikten
hetreisboekBlackLambandGreyFalcon
van deBritse schrijfster RebeccaWest,
overeentochtdoorJoegoslavië in1937,
als hungids.

Maar hun boek gaat ook zeker over
hetnu.DelandeninhetvoormaligeJoe-
goslavië, dat in de jaren negentig uit-
eenviel, bieden een interessante spie-
gel, vindt Segers. ‘Je ziet versplintering
inEuropa’, verwijstzenaardegroeivan
EU-kritischepartijeninmenigelidstaat.
‘In Joegoslavië hebben ze zo’n periode
vanenormnationalismeenpopulisme
almeegemaakt.’
Grenzen en grensgebieden intrige-

ren, zegt de fotograaf, die wilde laten
zienhoehetmetmensenverwegvande
hoofdsteden, in de periferie, gaat. ‘Op
het randje zie je wat er speelt ín Euro-
pa,maarookerbuiten.Ener lopenook
onzichtbare grenzendóórdie landen.’

Hetboek ‘Bloedenhoning.Ontmoetin-
genopdegrenzenvandeBalkan’ van
IrenevanderLindeenNicoleSegers is
eenuitgave vanBoomuitgeversAmster-
dam, i.s.m.uitgeverij Lecturis.

‘Je ziet versplintering
in Europa. In
Joegoslavië hebben
ze zo’n periode al
meegemaakt’
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