
Shut the fuck up, and speak.

Een klein, niet zo’n heel goed boek. Zo introduceerde onze eigen Bart Verschaffel l’Art de se taire 
van Abbé Dinouart, onlangs in Berg en Dal bij Pat Donnez, Klara. Over het waarom Bart Verschaf-
fel een uur lang zendtijd kreeg, kan geen twijfel bestaan – zoals Bart zijn er geen twee. Wel is het 
opzienbarend dat Klara terug koos voor inhoud, en dat in de barre tijden van hun popularise-
ringscampagne van klassieke muziek en hun radiozender. Iedereen klassiek. De Boléro van Ravel 
wordt grijsgedraaid, Showbizz Bart wordt geïnterviewd tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd, 
het filosofische praatprogramma Trio werd geschrapt. Geen wonder dat er geapplaudisseerd 
wordt tijdens de stukken in de finaleweek van diezelfde wedstrijd.
 

Een veld dat haar autonomie verliest wordt gekoloniseerd - door een politiek systeem dat geen burgerlij-
ke vrijheden verdraagt of door de consumptielogica van de straat. (…) Het ontmantelen van deze instel-
lingen en het installeren van de logica van de straat beperkt in grote mate de mogelijkheden om binnen 
deze ruimtes vrij te werken en beperkt de ruimte voor de kritiek. (…) Op straat kan de minderheid enkel 

overleven door zich populair te maken. En eens dat lukt, kan ze – zoals de politieke ontwikkelingen in 
Vlaanderen tonen - op een beangstigende manier groeien en winnen. (…) De gedachte dat de politici en 

de cultuurproducenten ‘de straat op moeten’ - en dus: de media in moeten - is bijzonder gevaarlijk. (…) 
Men kan op straat immers maar op één manier succesvol aan politiek doen: door de ‘man-in- de-straat’ 
aan te spreken als consument en te zeggen dat hij altijd gelijk heeft. Wie zegt dat de straat gelijk heeft 

wint. De straat en de zogenaamde ‘publieke opinie’ vormen zeker een belangrijke sociale kracht die men 
in rekening moet brengen. Iets geheel anders is echter te menen dat men naar de straat moet luisteren. 

Bart Verschaffel – in Van Hermes en Hestia, pagina 117 tot 120.

Toch is het kleine boekje van mijnheer Dinouart interessant, volgens Verschaffel. Hoe moet je 
goed zwijgen en wat kan dit je bijbrengen? Het draait allemaal rond een soort terughoudend-
heid – maar eerder matigheid – in het uiten van de eigen mening. Zwijgen over wat men niet kent, 
is een even grote deugd als het inhoudelijk praten over wat men wel kent. Dat er in het boekje 
gesteld wordt dat er verschillende soorten zwijgen zijn – zoals schrijven – brengt me tot het punt 
dat ik wens te maken. Schrijven, het verplicht de mensen éérst na te denken voor ze iets zeggen. 
De tong moet niet tien maar honderd keer gedraaid worden alvorens iets te zeggen. Een schrijver 
leeft even verborgen, alvorens zijn tekst uit te brengen. Laat ons zeggen dat dit ten goede komt, 
niet enkel van de kwaliteit van het debat, maar ook van de geloofwaardigheid van de spreker.
Een tekst staat los-vast in de wereld. Hij is altijd wel van iemand, maar toch ook weer niet. De 
inhoud van de tekst gaat ongecontroleerd de wereld in, de schrijver blijft verweesd achter. De 
schrijver doet er goed aan de tekst te laten gaan – dit kan het makkelijkst door de naam niet te 
vermelden. Dit zorgt er ook voor dat de tekst zonder connotatie (negatief dan wel positief) ont-
vangen wordt.

Naarmate deze tekst vordert, besef ik dat dit toch niet het punt was dat ik wou maken, hoewel ik 
er toch mijn titel aan heb besteed. Deze tekst maakt immers deel uit van een groter geheel, waar-
in we actief waren in ’t archief - het archief van DLK – dlk voor de fijnproevers, misschien maken 
we het zelfs cursief dlk voor de fijnproever bij uitstek wiens naam niet genoemd mag worden, 
Je-Weet-Wel-Wie – het archief geeft hierover geen uitsluitsel – excuses voor deze veel te lange 
zin van 60 woorden – oprecht geëxcuseerd – oeps, nu al 68 woorden – geen wonder dat ze Latijn 
willen verbieden in het middelbaar – maar nu stopt de zin echt.
We doken dus in het archief, dat is eigenlijk de boodschap. Hieruit hebben we de voor ons inte-
ressante teksten geperst en herkauwd – is dat niet wat een koe doet? We zagen dat de doorsnee 
publicatie getuigt van een grote vindingrijkheid. De diversiteit aan stijlen was hartverwarmend. 
De doorsnee tekst past niet in de manier van schrijven die ik hiervoor schetste, gelukkig. De koe 
loeit en doet dat spontaan. Te

ss
a
 H

ey
n

in
c
k

T
h

ib
a
u

lt D
esm

et


