Geert Mak trekt ten oorlog | 1
28 december 2020 – In het FD van 23 december laat de Nederlandse schrijver Geert Mak zijn licht
schijnen op Europa. Mak schreef twee dikke pillen over Europa, dus dat moest ik lezen. Wat een
teleurstelling!
Mak vreest “zoals de Vlamingen zeggen” dat “Europa een vogeltje voor de kat” wordt.
Nu ben ik toevallig een Vlaming, en wij zeggen ‘een vogel voor de kat’, niet ‘een vogeltje’. Mak doet
hier denken aan al die Nederlandse bezoekers in Antwerpen die de Vogelmarkt steevast de
Vogeltjesmarkt noemen. Wat is dat toch met al die verkleinwoorden! Wij Vlamingen zijn geen kleuters!
En het wordt nog erger.
Mak hecht veel belang aan de regimecrisis in de VSA: “Het land heeft de wereld laten zien dat een
gestoorde ﬁguur als Trump er de leiding kan nemen”.
Het besluit voor Europa ligt voor de hand: “Wij moeten als de sodemieter onze defensie beter op poten
gaan zetten. Dit kan zo niet langer.”
Tegen wie moeten wij ons dan verdedigen, dacht u? Tegen de op hol geslagen VSA? Tegen China, de
nieuw opkomende grootmacht? Neen, volgens Mak loert het gevaar uit Rusland: “Ik was in het noorden
van Noorwegen, in Kirkenes, aan de Russische grens. Daar staan 120 militairen tegenover twee of drie
complete Russische divisies.”
Nu heb ik de aﬂevering over Kirkenes uit de TV-serie In Europa van Geert Mak gezien. Wat is het
verhaal? Kirkenes is een gezellig Noors stadje in het Noorden aan de grens met Rusland: aan de andere
kant van het water wonen de Russen. De Noren en de Russen hebben goede relaties: ze houden zelfs
gemeenschappelijke worstelwedstrijden. Maar op zekere dag ondergaat de Noorse gemeenschap een
schok: een brave inwoner uit Kirkenes, douanier van beroep, wordt tijdens een bezoek aan Rusland
opgepakt, beschuldigd van spionage, en in de gevangenis gegooid. Verbijstering, verontwaardiging en
tranen alom. Wat zijn die Russen onbetrouwbaar! Maar wat blijkt: de man was inderdaad een spion! Zijn
vrienden begrijpen er nu niets meer van…
De logische conclusie uit dit verhaal lijkt dat de Russen zich moeten bewapenen tegen de
onbetrouwbare Europese broeders aan de overkant, toch? Maar deze logica is aan Geert Mak niet
besteed.
Volgens Mak is het aan de Duitsers om de leiding te nemen van de Europese herbewapening, maar dat
had u ondertussen vast al geraden. (fs)
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