
Waarom kunnen zij, die het nieuwe niet verstaan, niet luisteren met eerbied of zwijgend 
heengaan als hun het luisteren niet bevalt? Waarom zal de domheid boosaardig, de spot 
hatelijk en nijdig zijn? Is dat enkel baldadigheid, jongensachtigheid?  
– Dezelfde eigenschap die het een vreemdeling lastig maakt door het Amsterdamsche volk 
te wandelen?  
Het is nog iets anders.  
Het is het ongeloof in de poëzie, van een volk dat veel slechte dichters gehad heeft, het 
wantrouwen in oprechte taal, van menschen die jarenlang bedrogen zijn door bombast en 
rhetoriek, de oproerige eigenwijsheid van kinderen die door zwakke en domme meesters 
zijn opgevoed.  
 
(Frederik van Eeden over de verzen van Herman Gorter in de Nieuwe Gids, 1889-1890) 

 
       Amsterdam, 26 november 2014 
 
 
Beste heer Gorter, 
 
Een liefdesbrief wilde ik u nooit schrijven. Ik val niet op rosse snorren, zeker niet 
als die drie vrouwenmonden tegelijk borstelden. Nee, deze brief aan u wilde 
aanvankelijk een polemiek zijn, een vervolg op een dispuut ad feminam. Maar 
toen ik de schrijver voorstelde om met inkt mijn kritiek op het gezapige literaire 
landschap te counteren, antwoordde hij dat rsi-klachten hem dat beletten. In 
mijn vaderland wordt ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ nog braaf ‘ons kent ons’ 
genoemd. De Engelsen bakken het bruiner en noemen het een ‘sausage fest’. Tja.  
 
Het valt me op dat uw schrijfbroeders hun pijlen destijds sterk op de 
goegemeente richten, die de voorkeur gaf aan stichtende predikantenpoëzie en 
verbolgen de wenkbrauwen optrok bij uw vrijere verzen. Deze kritiek is vandaag 
nog steeds actueel. Bn’ers en bv’s krijgen het leeuwendeel van de media-
aandacht voor literatuur. Op Facebookfoto’s signeert de Belgische minister 
Maggie De Block breed lachend haar boek, waardoor zelfs berichtgeving over de 
Boekenbeurs verzandt in de vraag of ministers van volksgezondheid dik mogen 
zijn. Veel van het zogenaamde ‘tegengeluid’1 ontstaat in de eigen onderbuik en is 
even zouteloos. Thierry Baudet, schrijver van ‘Voorwaardelijk liefde’, springt met 
veel misbaar in de bres voor Julien Leblanc, misogyne datingcoach. Daarop 
volgen talloze discussies over hoe je een vrouw beter niet hardhandig tegen je 
kruis drukt als je haar wil verleiden en hoe een ‘nee’ anno 2014 misschien echt 
‘nee’ betekent. Waar is de sciencefiction roman die uitgaat van échte 
gendervrijheid? Voorlopig ontbreekt die nog. 
 
Is het zinvol onze verontwaardiging te richten op de lezers, de televisiekijkers, 
op de journalisten, opiniemakers, ministers, de blanke mannen die elkaar bange 
schouderklopjes geven? Ligt het antwoord niet vooral in onszelf besloten, in de 
schrijver, in de kunstenaar, die de eigen taal op de kaart zet en daarmee een 
nieuwe wereld? Je vriend Willem Kloos kennen we als de dichter die stelde dat 
kunst de ‘aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’ moet 

                                                        
1 Robert van de Griend, Vrij Nederland, ‘De week waarin… het ‘tegengeluid’ weer 
eens niet ‘fris’ was.’ (26-11-2014) 

http://www.vn.nl/Artikel-Week-Waarin.../De-Week-Waarin...-1209.htm


zijn. Maar ook dit schreef hij, in dezelfde alinea in de beoordeling van jouw 
Verzen: ‘Ten allen tijde is de taal door kunstenaars gemaakt. Want van alle 
menschen hebben kunstenaars het meest behoefte zich te uiten, zoowel heden 
ten dage als voor dertigduizendjaar.’  
 
Moeten alle gedichten daarom politieke pamfletten zijn? Moet elke 
schrijverscarrière zich bewegen van een zintuiglijk meesterwerk vol 
natuurbeelden als ‘Mei’ naar een socialistisch epos als ‘Pan’? Nee, dat niet. Maak 
kunst wél relevant en rebels, of op zijn minst ambitieus. Bovendien is literatuur 
inherent politiek, niet enkel door de thematische, maar ook door de 
woordkeuzes die ze maakt. ‘L’art pour l’art’ staat nooit veraf van ‘l’art pour le 
monde’. Toch trok Dirk Van Bastelaere recent een lijn tussen zijn poëzie en de 
politieke kar waarvoor hij zich laat spannen. Dat Erik Spinoy vervolgens in De 
Morgen nog eens moet benadrukken dat elk binair onderscheid noodgedwongen 
een ideologisch ingegeven constructie is, schetst een treurig beeld van Van 
Bastelaere, die vijftien jaar geleden geboekstaafd stond als dé postmoderne 
dichter bij uitstek. Nu is hij woordvoerder van het allerbruinste worstenfeest in 
Vlaanderen, de N-VA van Bart de Wever. Nogmaals: tja. Hopelijk worden aan de 
overzichten van de moderne Nederlandse letterkunde de nodige kanttekeningen 
toegevoegd, als ze al niet herschreven moeten worden. 
 
Hoe zullen de schrijvers van De Bezige Bij in Antwerpen na het verdwijnen van 
hun uitgeverij hun pennen scherpen. Vlijmscherp? Er is immers meer aan een 
hand dan een crisis van identiteiten, inhouden en instituten, dit is een 
kantelende wereld. Na afloop van zowat elk toneelstuk verlaat ik onthutst de 
theaterzaal. Waardensystemen worden op de helling gezet, de falende mensheid 
wordt door de mangel gehaald. Soms klinkt een nieuwe stem, vaak vrouwelijk of 
intuïtief van aard. Recto:Verso, tijdschrift voor cultuur en kritiek, gaat op bosklas 
en al wie na wil denken over alternatieven voor groei, wegvallende 
cultuursubsidies en de taak van de nieuwe generatie, mag mee. 
 
Wat doet de literatuur? Zij overwintert in uitgeholde discussies en laat haar 
discours kapen door wat ze zou moeten overstijgen. Toch is ze vooral zelf 
verantwoordelijk voor het nieuwe geluid. Uiteraard niet met jouw klanken, maar 
wel even sensitief, met realiteitszin, maar ook: met de verbeelding centraal. 
Meerstemmig, buiten universiteitsmuren, wars van poëticale opvattingen en 
zelfbevestigende onderonsjes. 
 
Wat is erger dan schreeuwen in de woestijn? Potsierlijk waden door een gezapig 
moeras en daar vervolgens geen kritiek op verdragen. Op alles wat ontroert en 
prikkelt, wordt gekort. Maar het geronk van de gevechtsvliegtuigen waarin wél 
geïnvesteerd wordt, overstem je niet met stilte. Als rsi je het schrijven belet, zijn 
er genoeg andere manieren om voorbij de zelfbevestigende status quo te 
geraken. Het is tijd om onze ellenbogen voor de juiste dingen te gebruiken. Tijd 
om te schrijven, niet te praten, maar te spreken. Tijd om te luisteren, om het vuur 
aan de dichters te geven. Of desnoods de dichters aan het vuur. 
 
Liefs, 
Marie 


