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Een	  wezenlijk	  schrijver	  en	  een	  
voorwaardelijk	  schrijver	  –	  4	  

De	  voorwaardelijke	  schrijver	  is	  gemakkelijk	  te	  
herkennen,	  gemakkelijk	  uit	  te	  beelden,	  je	  hoe8	  
enkel	  maar	  te	  onthouden	  dat	  hij	  het	  
omgekeerde	  is	  van	  een	  wezenlijke	  schrijver:	  hij	  
is	  in	  dezelfde	  mate	  naar	  buiten	  gericht	  als	  deze	  
laatste	  naar	  binnen	  gericht	  is.	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  
een	  sociaal	  probleem.	  Zo’n	  voorwaardelijke	  
schrijver	  hee8	  geen	  enkel	  nader	  en	  concreet	  
idee	  van	  wat	  er	  gedaan	  moet	  worden,	  hoe	  je	  de	  
druk	  van	  de	  ketel	  kunt	  krijgen.	  Hij	  denkt	  
ongeveer	  als	  volgt:	  ‘Wanneer	  er	  nu	  maar	  alarm	  
wordt	  geslagen,	  dan	  komt	  het	  allemaal	  wel	  
goed.’	  Vervolgens	  is	  er	  een	  poliEek,	  of	  een	  
religieus	  probleem.	  De	  voorwaardelijke	  schrijver	  
hee8	  Ejd	  noch	  geduld	  om	  alles	  wat	  nader	  te	  
doordenken,	  hij	  denkt	  ongeveer	  als	  volgt:	  
‘Wanneer	  je	  nu	  maar	  alarm	  slaat,	  op	  hoge	  toon,	  
zo	  dat	  het	  in	  het	  hele	  land	  gehoord	  wordt,	  dat	  
het	  door	  alle	  mensen	  gelezen	  wordt,	  dat	  er	  in	  
ieder	  gezelschap	  over	  gesproken	  wordt,	  “dan	  
komt	  het	  wel	  goed”.’	  De	  voorwaardelijke	  
schrijver	  denkt	  dat	  alarm	  slaan	  zoiets	  is	  als	  een	  
wichelroede	  –	  en	  hij	  hee8	  helemaal	  niet	  in	  de	  
gaten	  dat	  binnen	  de	  kortste	  keren	  iedereen	  
alarm	  begint	  te	  slaan,	  en	  heel	  hard	  roept:	  ‘met	  
vereende	  krachten!’	  Zelf	  draagt	  hij	  er	  immers	  
het	  zijne	  toe	  bij	  doordat	  hij	  zelf	  wenst	  wat	  hij	  te	  
bieden	  hee8:	  dat	  die	  alarmroep	  zo	  veel	  mogelijk	  
verbreid	  wordt.	  Het	  ontgaat	  die	  voorwaardelijke	  
schrijver	  volkomen	  dat	  het	  toch	  heel	  wat	  
verstandiger	  zou	  zijn	  als	  iemand,	  in	  het	  
bijzonder	  in	  onze	  Ejd,	  een	  Ejd	  van	  veel	  alarm,	  bij	  
zichzelf	  zou	  denken:	  alarm	  zal	  er	  wel	  geslagen	  
worden,	  het	  is	  beter	  als	  ik	  me	  daar	  niet	  mee	  
bezighoud	  en	  me	  toeleg	  op	  wat	  concretere	  
overwegingen.	  
	   Onwillekeurig	  moet	  je	  lachen	  wanneer	  je	  al	  
het	  romanEsche	  van	  de	  voorbije	  Ejden	  leest,	  
hoe	  een	  ridder	  de	  donkere	  bossen	  binnendrong	  
om	  draken	  te	  doden,	  om	  betoverde	  prinsen	  te	  
bevrijden,	  enzovoort,	  die	  romanEsche	  ideeën	  
dat	  er	  in	  de	  bossen	  van	  die	  monsters	  wonen,	  en	  	  

ook	  nog	  betoverde	  prinsen.	  Toch	  is	  het	  net	  zo	  
fantasEsch	  wanneer	  in	  een	  hele	  generaEe	  ieder	  
voor	  zich	  geloo8	  in	  de	  macht	  van	  het	  alarm	  om	  
enorme	  krachten	  te	  kunnen	  oproepen.	  Degene	  
die	  alarm	  slaat	  moet	  toch	  het	  idee	  hebben	  dat	  
er	  een	  of	  ander	  fantasEsch	  versterkingsbataljon	  
in	  de	  buurt	  is,	  want	  de	  werkelijke	  mensen	  onder	  
wie	  hij	  lee8	  roepen	  allemaal	  mee;	  van	  hen	  kan	  
hij	  dus	  niet	  verwachten	  hulp	  te	  verkrijgen.	  Een	  
slimmerik	  kan,	  om	  in	  het	  ogenblik	  van	  gevaar	  de	  
dieven	  af	  te	  schrikken,	  op	  het	  gelukkige	  idee	  
komen	  om	  een	  heleboel	  namen	  te	  gaan	  roepen,	  
net	  alsof	  al	  die	  oersterke	  kerels	  in	  de	  buurt	  zijn.	  
Dat	  is	  slim,	  maar	  die	  slimmerik	  geloo8	  natuurlijk	  
zelf	  niet	  dat	  die	  	  sterke	  kerels	  allemaal	  in	  de	  
buurt	  zijn,	  met	  zijn	  slimheid	  lukt	  het	  hem	  
hoogstens	  die	  dieven	  dat	  te	  laten	  geloven.	  Maar	  
zo	  iemand	  die	  alarm	  slaat	  is	  veel	  dommer:	  wat	  
die	  slimmerik	  alleen	  een	  ander	  probeert	  in	  te	  
beelden,	  daar	  hij	  geloo8	  hij	  heilig	  in.	  Het	  mag	  
bescheiden	  lijken,	  alleen	  maar	  alarm	  te	  willen	  
slaan,	  alleen	  maar	  een	  discussie	  op	  gang	  te	  
willen	  brengen,	  prijzenswaardig	  is	  het	  niet.	  […]	  
Wanneer	  brandweerlieden	  heen	  en	  weer	  
zouden	  blijven	  lopen	  om	  brandalarm	  te	  slaan:	  
wie	  moet	  dan	  de	  brand	  blussen?	  Wanneer	  
iedereen	  alarm	  wil	  slaan,	  wie	  zou	  er	  dan	  nog	  op	  
dat	  alarm	  snel	  te	  hulp	  kunnen	  komen?	  In	  
andere	  Ejden	  hebben	  er	  misschien	  wel	  
fantasEsche	  praatjesmakers	  geleefd	  die	  het	  idee	  
hadden	  dat	  als	  zij	  maar	  wilden	  ze	  de	  hele	  
mensheid	  wel	  op	  hun	  geweten	  konden	  nemen.	  
Maar	  die	  zogenaamd	  bescheiden	  poging	  op	  het	  
gebied	  van	  het	  fantasEsche	  (alleen	  maar	  een	  
discussie	  op	  gang	  te	  willen	  brengen)	  is	  niet	  
minder	  lachwekkend.	  En	  zelfs	  al	  was	  iemand	  of	  
waren	  een	  paar	  mensen	  zo	  verstandig	  dat	  ze	  
zouden	  kunnen	  helpen:	  is	  dan	  dat	  alarm	  op	  zich	  
iets	  goeds?	  Hoe	  meer	  dat	  alarm	  zich	  voortplant	  
en	  het	  lawaai	  toeneemt:	  des	  te	  moeilijker	  wordt	  
het	  toch	  om	  de	  stem	  van	  de	  bevelvoerder	  te	  
horen.	  (Boek	  over	  Adler;	  Pap.	  VII	  B	  235,	  p.	  9-‐11)
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