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Dames en heren, 

Beste Koen, 

 

Ik kan me ons eerste gesprek herinneren. Wie weet klopt die herinnering niet, want het geheugen is een 
onbetrouwbare verteller, zoals zeker schrijvers weten, en het geheugen van een schrijver is al helemaal een 
bordeel van verhalen, gemanipuleerde scènes en symbolische achterklap. 

En toch, met al dat gewicht van de literair verantwoorde leugen, kan ik ons eerste gesprek herinneren. Ik 
vroeg, geloof ik, om een onderhoud, samen met wat medestanders. Wij hadden het organiseren van een 
literair bal voor ogen en daar hadden wij toen graag uw mening over gehoord. Dat bal is er uiteindelijk, 
allicht maar goed ook, niet gekomen en uw mening over het organiseren van een literair bal kan ik mij niet 
meer herinneren. Allicht kwam er een aanmoediging. Maar gij wilde een gesprek over een ander 
onderwerp, namelijk over de precaire toestand van toch aardig wat schrijvers die geen succes meer hebben 
of nooit hebben gekend. Gij maakte aan me duidelijk dat armoede bespreekbaar moest worden gemaakt en 
vroeg me daar mijn gedacht over. ‘Ik wil daar aandacht aan besteden binnen het fonds,’ hebt ge toen gezegd 
en ge keek me daarbij aan vanachter die ronde brillenglazen met die twinkelende blik en ik las in die blik: 
‘En gij ook, Jeroen, gij gaat daar ook over nadenken.’ Het duurde geen week, geloof ik, en ik begon er zelf 
een gesprek over met twee schrijfbroeders. We zaten achter de Bourla op een terras, als ik me goed 
herinner, maar ik herhaal: ik herinner me nooit iets goed en alles is dus weinig betrouwbaar wat herinneren 
betreft. Soit, tijdens dat gesprek over armoede bij collega’s en wat we daar aan zouden kunnen doen zei ik 
dat ik het idee van u had. ‘Ge weet wel,’ zei ik, ‘die Koen die nu directeur is van het Fonds der Letteren.’ 
‘Ah,’ zeiden mijn collega’s, ‘die Koen...’ Ja, die Koen.  

Achteraf bekeken ging dat snel, de manier waarop gij uzelf hebt geïntroduceerd. Allicht zijn er 
verschillende gesprekken geweest met zoveel verschillende auteurs, en het zou me niet verbazen dat die 
gesprekken ook besmettelijk zijn geweest, en aanleiding gaven tot andere gesprekken. 

‘We moeten eens babbelen,’ is iets wat gij veel zegt. Veel mensen zeggen dat in de cultuursector. ‘We 
moeten eens babbelen.’ Maar bij aardig wat volk is dat gewoon bullshit en dat weet ge ook. Het enige 
antwoord dat zulke mensen de stuipen of het lijf jaagt is: ‘Oké? Wanneer dan?’ Bij u is dat anders. Bij u 
wordt dat: ‘We moeten eens babbelen en ik kijk eens in mijn agenda.’  

Sommige dingen vergeet een mens nooit, ook al is het geheugen onbetrouwbaar en dat van mij een bordeel 
vol roddels en zelf in elkaar geflanste legendes die voor mijn geestesoog schaars gekleed paraderen. Ik zat 
er eens door en dat was tijdens de Boekenbeurs (het een had niet noodzakelijk met het ander te maken). Ik 
trouwens niet alleen, we waren met aardig wat schrijfvolk dat er door zat. Diezelfde dag hebt gij letterlijk 
aan mijn mouw getrokken en me gelokt naar een wat discretere plek, voor zover dat mogelijk is op zo’n 
Boekenbeurs. ‘Kom, Jeroen. We moeten eens babbelen. Ik kijk nu in mijn agenda.’ 

Dat was meer dan een uitnodiging tot gesprek, beste Koen, dat was toen troostend en uw gevoel voor timing 
was perfect. 

Ik weet het. Ik zou het kunnen hebben over wat het Vlaams Fonds der Letteren, dat nu Literatuur 
Vlaanderen heet, heeft verwezenlijkt, wat gij hebt verwezenlijkt. Maar dat zou altijd te kort schieten, denk 
ik, omdat er een ‘wij’ rond ‘u’ staat, een ploeg die gij gesmeed hebt en die hard heeft gewerkt en dat graag 
onder uw leiding heeft gedaan, juist omdat er een ‘wij’ was. Van die ‘wij’ hebben ik en zoveel anderen 
mogen profiteren. Dat heet beschutting, dat heet vertrouwen en dat mag, jazeker, een gesprek heten. Een 
‘wij’ is altijd een gesprek, maar niet altijd open. Soms sluit een ‘wij’ uit, soms zijn gesprekken wapens of 
eerder een schop om de kloof tussen de een en de ander juist dieper uit te graven.  

We leven nu in een federaal land, dames en heren en allerbeste Koen, waar een gesprek niet mogelijk is na 
meer dan tweehonderdvijftig dagen van zogenaamde informatierondes. Dat zou ons allemaal zorgen 
moeten baren, maar blijkbaar maakt het toch geen grote indruk meer. Dat vind ik wreed spijtig. Niet omdat 
ik vind dat we nu rijen dik door Brussel moeten manifesteren, luidkeels een regering eisend, maar wel 
omdat ik vind dat democratie zou moeten beginnen met een gesprek en dat zijn ze blijkbaar op het 
allerhoogste niveau compleet vergeten of ze willen het niet meer weten of ze zeggen tegen elkander aan 
beide kanten van de taalgrens: fuck dat gesprek. Ik zeg: we hebben meer gesprekken nodig. Democratie 
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begint bij een gesprek. Cultuur is een gesprek. Literatuur is een eindeloos gesprek dat doorgegeven wordt 
en vaak besmettelijk blijkt.  

Waarde Koen, gij zijt een meester in het glunderen. Niemand doet dat beter dan gij. Maar ik heb u nog 
nooit zo hard zien glunderen als vorig jaar op de Foire du Livre te Brussel omdat Literatuur Vlaanderen 
daar vertegenwoordigd stond met een mooie stand en een programma waar ik deel van mocht uitmaken. Ik 
heb daar mogen vaststellen dat ik een Belgische schrijver ben geworden, nadat ik twee decennia bijna 
uitsluitend een Vlaamse schrijver ben geweest. En gij stond daar te glunderen omdat er een gesprek plaats 
vond tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen. Samen hebben wij daar zo’n glunderende indruk 
gemaakt dat die Franstaligen allicht denken dat elke Vlaming een afwijking heeft aan de mondhoeken.  

Koen, we moeten eens babbelen. Ik hoop dat we dat blijven doen, want uw gesprekken zijn een pleidooi 
voor openheid. Dat is de reden waarom mensen u niet graag zagen vertrekken. We misten meteen collectief 
een gesprek met een glunderende Koen. Literatuur Vlaanderen heeft nu de voortreffelijke Paul aan het roer 
en dat is nieuws dat me blij maakt. Maar gij en ik, Koen, wij moeten eens babbelen. Wij moeten blijven 
babbelen, en onze onbetrouwbare herinneringen koesteren, wij moeten de openheid eren die gij hebt 
geïnstalleerd. Gij hebt me bij elk gesprek geleerd dat die openheid een ode is aan alertheid voor de wereld 
die ons omgeeft, een wereld die meer dan ooit een gesprek nodig heeft. 

 

Jeroen Olyslaegers, 31 januari 2020 


