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Elke ochtend vraag ik aan mijn man of er nog
nieuws is. We verblijven op het Franse platteland en
ik heb geen behoefte aan schermen bij mijn eerste
kop thee, ook niet bij mijn tweede. Hij vertelt het
hoogstnoodzakelijke en het bizarre en dan kan de
dag beginnen.
Er was een tijd waarin ik me verscheidene keren
per dag onderdompelde in allerlei nieuwsstromen.
Mijn concentratie leed eronder, mijn gemoed kleur
de gitzwart. Nu doseer ik. Ik hoef niet alles te lezen,
enkele grondige achtergrondstukken volstaan. Ik
moest aan mijn moeizame relatie met nieuwsstro
men denken toen ik onlangs Crudo (2018) las, de
eerste roman van Olivia Laing, bekend van nonfic
tieboeken als Naar de rivier en De eenzame stad.
Hoofdpersonage Kathy weet dat het ‘een vergissing’
is om het nieuws te lezen aan het begin van de dag.
Ze kan het niet laten, zit met de navelstreng vast aan
haar computer, verslaafd als ze is aan Twitterfeeds
en nieuwsbulletins. Kathy vreest ‘het einde van de
wereld’ en heeft constant hoofdpijn.

Kathy voelt zich een
gestrande walvis, weet niet
hoe ze zich gelukkig kan
voelen in een wereld die zo
gewelddadig is

Laing schreef Crudo in zeven weken, zonder te
redigeren. Ze wilde haar beleving van de zomer van
2017 vastleggen in één lange woordenstroom. Het
was de zomer waarin Trump dreigde om Noord
Korea te bombarderen, waarin de Grenfelltoren in
Londen brandde en waarin neonazi’s door de stra
ten van Charlottesville marcheerden. In The Guar
dian Books podcast vertelt Laing dat we meestal
met kennis van het heden over het verleden schrij
ven. Die kennis vervormt onze blik op vroeger. Ze
wilde 2017 onversneden en rauw (crudo, dus) aan de
lezer presenteren, als een verslag uit de loopgraven.
De toon van het boek is opgejaagd, springerig.
Het ene moment leest Kathy een artikel over make
up voor vagina’s, het volgende een stuk over geweld
in Mosul. Tijdens haar huwelijksfeest roept iemand
dat Steve Bannon ontslag heeft genomen. Meteen
zit iedereen te scrollen op zijn telefoon. Kathy voelt
zich een gestrande walvis, weet niet hoe ze zich ge
lukkig kan voelen in een wereld die zo gewelddadig
is.
Dat laatste begrijp ik: hoe verhoud je je tot de
wereld? De vraag houdt me al een tijd bezig en wel
licht zal ik nooit een afdoend antwoord vinden, net
als Kathy uit Crudo. Aan het eind is Kathy niet veel
wijzer dan aan het begin, dit is geen zelfhulpboek.
Als er al iets is van een conclusie, dan is het dat de
liefde helpt: ‘Love is the world, pain is the world.’ Ik
kan het beamen, zit liever met twee aan de ontbijtta
fel wanneer de boze wereld zich aandient.
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‘Ik gooi de handdoek
nog niet in de ring’
E D N A O’ B R I E N staat met haar boek ‘Girl’ niet
op de longlist van de Booker Prize. Jammer, maar
de 88jarige schrijfster laat zich niet
ontmoedigen. Enkele dagen nadat ze dat aan
‘The Observer’ zei, werd ze een van de vier
finalisten van de Fnacprijs in Frankrijk.

Ontbossing in Brazilië: ernstige gevolgen voor het klimaat.
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Jonathan Safran Foer heeft een meedogenloos
helder boek geschreven over de
klimaatverandering en wat ieder van ons
daaraan kan doen. Begin bij het ontbijt, is zijn
credo. D O M I N I Q U E M I N T E N

raar – maar het mooie aan zijn
boek was dat hij nergens het vin
gertje heft. Hij belichtte alle kan
ten van het verhaal en weefde er
ook nog eens zijn familiegeschiede
nis door. Zijn grootmoeder, een
overlever van de Holocaust, kwam
tijdens de Tweede Wereldoorlog
bijna om van de honger, waardoor
ze haar verdere leven grote voed
selvoorraden aanlegde.
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Tien jaar na Dieren eten keert
Foer terug naar de nonfictie en
schetst hij in Het klimaat zijn wij
het bredere plaatje achter zijn ve
getarische keuze: de klimaatveran
dering. En opnieuw slaagt hij erin
over een moeilijk en nog altijd
controversieel onderwerp een
kraakhelder en uitermate boeiend
boek te schrijven. Opnieuw trapt
hij niet in de val van betweterig
heid of doordrammen.
Toch is zijn boodschap meedo
genloos simpel: de klimaatverande
ring is de grootste crisis waarmee
de mensheid ooit is geconfron
teerd. Als we de planeet nog willen
redden, moeten wij allemaal in ac
tie komen. Nu. Tijd om te wachten
totdat de politiek dat doet, is er
echt niet meer.
Maar wat moeten we dan doen?
Ook daar is zijn boodschap helder.
We moeten met zijn allen onze eet
gewoontes aanpassen. ‘Ofwel laten
we sommige eetgewoontes los, of
wel laten we de planeet los. Zo
simpel is het, en zo ingewikkeld.’
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Het klimaat zijn wij.
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21,99 € (eboek
12,99 €).
Oorspronkelijke titel:
‘We are the weather’.

ien jaar geleden deed
Jonathan Safran Foer iets
geks. De JoodsAmerikaanse
schrijver was goed op weg een van
de meest spraakmakende roman
ciers van het nieuwe millennium te
worden toen hij plots een nonfic
tieboek publiceerde. In Dieren eten
beschreef hij zijn afdaling in de
danteske wereld van de Ameri
kaanse vleesindustrie.
Zijn lezers vonden het prima.
Ook Dieren eten werd een bestsel
ler. Foer de nonfictieschrijver
bleek een kopie van Foer de ro
manschrijver: opnieuw vertelde hij
op een heel toegankelijke manier
een relevant verhaal. Dat hij de
vleesindustrie had uitgekozen,
kwam omdat hij pas vader was ge
worden en hij met een moreel di
lemma worstelde. Was het verant
woord zijn kind vlees te laten
eten?
Foer besloot na zijn helletocht
voorgoed vegetariër te worden – in
het diepst van zijn gedachten is hij
een onverbeterlijke wereldverbete

