
NADERHAND. 

Tussen 21 september en 14 november verbleef ik met steun van het Fonds 

Bijzondere Journalistieke Projecten acht weken in Griekenland, om antwoorden te 

zoeken op een provocatieve these:  -  dat Griekenland geen Europees land is.   

Ik heb mezelf daarmee iets aangedaan. 

Ten eerste, omdat de stelling natuurlijk onhoudbaar was, maar ook onhoudbare 

stellingen hebben hun nut. 

Ten tweede, omdat ik er een enorm complex mee opende, dat eigenlijk alles omvatte 

dat Griekenland en zijn geschiedenis definieert.  

Veel teveel dus. Voor acht weken. 

Ik beschouw de vervulling van de aan mijzelf opgelegde opdracht als mislukt.  En ik 

hoop zeer dat het Fonds en ook het Nederlands Instituut in Athene hier vooral mee 

doorgaan. 

Ik licht dat toe. 

Misschien mag ik van een schitterende mislukking spreken. De weerslag ervan 

verscheen in de vorm van een trilogie in ‘Letter & Geest’, de levensbeschouwelijke 

bijlage van dagblad Trouw, op de zaterdagen van 7 en 28 november 2015 en op 2 

januari 2016. 

De drie delen verschenen onder de koppen: ‘De lege blik van de icoon’, ‘In de Griekse 

borst huist een Europese ziel – en een andere’ en ‘De kleine alledaagse heiligheid’ en 

alle drie schampten ze langs een mysterie; het mysterie van een samenleving die een 

diep verscholen spirituele kern heeft bewaard en dat in zoverre dit Griekenland zich 

cultureel en mentaal onderscheidt van het dominante westen van Europa.  

De mislukking schuilt erin dat zo’n bevinding nergens werkelijk is gestaafd, nog 

journalistiek, noch wetenschappelijk, maar is gebaseerd op een selectieve 

literatuurkeuze en op ervaringen die ik in Athene en bij enkele reizen onderging - 

naar de Peloponnesus, naar het eiland Skyros en naar Thessaloniki.  Laten we zeggen 

dat die ervaringen onvoorzien raakten aan een persoonlijke bron en gevoeligheid, 

maar hoe erg is dat eigenlijk? 

Ik zou hier hartelijk voor zulke mislukkingen willen pleiten – ze monden uit in iets dat 

in het geheel niet wordt verwacht en dat is lijkt me eigenlijk een mooie bijvangst van 

een Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten, een fonds dat het bijzondere 

beoogt.  



Het verblijf in het Nederlands Instituut in Athene heeft me misschien enigszins uit het 

lood gebracht, en ik bedoel dat positief. Voor een journalist die zich vooral in 

journalistieke kringen beweegt is het weldadig zich eens omringd te weten door een 

wetenschappelijke omgeving; ik voelde me teruggeworpen op mijn studietijd, naar de 

dagen dat ik antropologie studeerde, naar een ander niveau van abstractie.  

De literatuur, de gesprekken, de ontmoetingen, de lezingen, ze zetten me op andere 

sporen. Ze verhoogden ook de twijfel.  

Gevraagd naar progressie heb ik meer dan eens geantwoord: hoe meer ik hier leer en 

ervaar, hoe minder ik weet. 

Maar voor die gesprekken en ontmoetingen met toegewijde medewerkers en relaties 

van het Nederlands Instituut in Athene ben ik dankbaar, want behalve de 

aanmoediging die er vanuit ging, leverden ze me ook verwijzingen op naar plaatsen 

en literatuur. De sfeer was er altijd open en informeel. Bovendien werd voor de gast 

die ik was, logerend onder het dak in de Frans van Hasseltkamer, goed gezorgd: van 

de schoonmaak van de kamer, via het versturen van verzoeken aan Griekse 

instanties, tot aan de nachtbewaking van twee buitengewoon voorkomende portiers. 

Het instituut was een welkom huis. 

Tot slot. 

Toen ik mijn projectvoorstel aan het Fonds verstuurde, meende ik dat twee maanden 

een zee van tijd zou zijn (ik vroeg zelfs of het niet ook in één maand kon);  achteraf is 

twee maanden veel te kort gebleken. 

Les voor een volgend keer: beperk je onderwerp. 

Het mijne was veel te breed.   

Niettemin zou ik graag aandringen op een vervolg van deze opzet, in de 

samenwerking tussen Fonds en Instituut. 

Griekenland blijft een bijzonder land, in zijn verhouding met Europa en ook door zijn 

geschiedenis en ligging, aan de rand van ons continent.  

Voor mij is het werk is daar nog niet gedaan. Eigenlijk begint het nu pas echt. 

Ik hoop er nog gelegenheid voor te krijgen.  

 

Wim Boevink 


