
AD Z U I D E R E N T 

Elke dichter zijn eigen Charlotte Mutsaers 

V R A A G : Waar heeft u dat rokje vandaan? 

A N T W O O R D : Uit de klerenkast der wereldliteratuur. 

V R A A G : Wat is dat voor kast? 

A N T W O O R D : Een simpele, vurenhouten kast van splinterende planken, 

niet brandvrij, niet bomvrij, niet tochtvrij, niet houtwormvrij, niet 

motvrij, hooguit vogelvrij. 

V R A A G : Zullen we er een kijkje gaan nemen? 

A N T W O O R D : Bewaar me! Over mijn lijk! 

(uit Charlotte Mutsaers, Rachels rokje) 

'De Nederlandse poezie is de beste.' Een veelgehoorde uitspraak. Soms 

gepaard gaand met de klacht dat het buitenland dat onvoldoende 

weet. Of dat men ons onze goede dichters niet gunt, omdat wij al zulke 

goede schilders hebben. En dat er in de wereld van de smaak nu een

maal geen harde bewijzen bestaan. 

'De Nederlandse poezie stelt niet zoveel voor.' Dat hoor je minder 

vaak, maar men laat het je soms voelen. De neerlandicus die een plei

dooi hield voor de poezie van Rutger Kopland in een cursus 'Europese 

literatuur' en niet zijn zin kreeg, voelde dat hij om zijn suggestie in stil

te werd beklaagd: hij leefde immers nog in het duister, het 'pedante 

duister'waarin volgens Goethe iedereen leeft die niet over de grenzen 

van de nationale literatuur kijkt.1 

Afgezien van de vraag of die neerlandicus wel zo kortzichtig was: er 

is in twee eeuwen wel wat veranderd. Een pleidooi voor wereldlitera

tuur zoals Goethe dat in een eeuw van nationalisme voerde, is over-

bodig geworden: wij kennen onze talen of wij lezen in vertaling over de 

grens, zeker in Nederland. Nu bovendien nationale talen, culturen en 

literaturen meer en meer onder druk komen te staan, is het zelfs eerder 

zo dat juist degenen die hun kosmopolitisme afmeten aan hun afkeer 

van de eigen literatuur in het duister leven. 

i. Goethe tegen Eckermann op 31.1.1827. Geciteerd uit Weltliteratur und Volkslitera-

tur. Hrsg. Albert Schaefer. Munchen 1972, p. 7. 
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