NIEUWSBRIEF 2016 # 1
Beste leden van Verzamelde Letteren Rotterdam!
Een bekend spreekwoord luidt: ‘De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.’ Als
kersvers bestuur van Verzamelde Letteren Rotterdam (v.h. Verzamelde Werken) hebben
ook wij de waarheid van deze woorden ondervonden.
Dat die goede bedoelingen er zijn, kwam naar voren op de ledenavond in de Leeszaal
Rotterdam West, waar wij, het nieuwe bestuur bestaande uit Liliane Waanders, Rob de Moes
en Pim Wiersinga, de nieuwe naam en onze plannen presenteerden. Toen en daar mochten
wij ervaren dat er onder leden ook een draagvlak bestond voor onze ‘bedoelingen’.
Dan nu de dreigende weg naar de hel. Helaas bleek dat er zowel binnen het bestuur als
tussen bestuur en redactie van de website Letteren 010 onenigheden leefden die niet zo
eenvoudig oplosbaar bleken en die de realisering van plannen belemmerden, temeer daar
sommige bezwaren van principiële aard werden geacht. Een en ander leidde ertoe dat we
niet tot werkbare afspraken konden komen tussen de vereniging en de redactie van de
website Letteren 010; en dat Liliane Waanders zich genoopt zag haar bestuursfunctie neer te
leggen (zij zal zich als VLR-lid actief blijven inzetten).
Momenteel zijn wij een onvolledig bestuur bestaande uit Rob de Moes en Pim Wiersinga.
Beiden zijn ervan overtuigd dat de vereniging alleen kans van slagen heeft als deze
negatieve spiraal – wellicht geërfd uit het verleden – voorgoed doorbroken wordt. Met het
oog hierop willen wij:
1. dit jaar één groot feestelijk evenement opzetten, een ‘minicongres’ met als thema
SLAR: droom of daad? Met SLAR doelen wij op een fictieve Rotterdamse pendant van
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, die vele thema-avonden en debatten
belegt in De Balie aan het Leidseplein. Zoiets kan toch ook in Rotterdam? Dit VLRevenement zal op donderdag 8 december plaatsvinden in een nog te bepalen
locatie. Voor de programmering zullen wij aansluiting zoeken bij allerlei literaire
gremia in de stad, zoals Frontaal, Woordnacht, Poetry, etc.;
2. zoeken naar bestuursleden, desnoods tijdelijke, die aan dit initiatief actief willen en
kunnen bijdragen;
3. dynamiek en welslagen van het in 1 benoemde gebeuren benutten voor
vervolginitiatieven en voor politieke actie in de toekomst. In dit opzicht hebben we
lering getrokken uit het afgelopen halfjaar. Grootse blauwdrukken laten we even
voor wat ze zijn en ‘kansen’ moeten wij vooralsnog laten lopen; we richten ons op
één belangwekkend ding waarvan de kans op welslagen reëel is. Gezien de
‘bodempositie’ waarin we nu feitelijk opereren, lijkt ons dit de beste, zo niet de enige
strategie;
4. het voorwerk met betrekking tot 1 t/m 3 loskoppelen van de rol die website Letteren
010 in, rond of buiten VLR zal spelen;
5. als rompbestuur (hopelijk binnenkort weer voltallig) werken aan het welslagen van
dit plan en daarvan verslag uitbrengen, aan de leden en op Letteren 010. VLR-leden

kunnen tussentijds meedenken, reageren via pimwiersinga@gmail.com, en (beperkt,
d.w.z. tot december één keer) een leden- dan wel commissievergadering uitschrijven
over dit onderwerp. Andere onderwerpen zullen er ook nauwelijks zijn, althans
niet in de vorm van ‘actie’. We gaan terug naar nul; opnieuw beginnen. Het is niet
anders, maar het is naar onze overtuiging het beste.
We hopen dat jullie ons een tweede (en laatste) start gunnen. We geloven er absoluut in,
zoals uit bovenstaande moge blijken; maar zonder een drastische omslag komt er niets van
terecht. Over een maand weten we meer; dan verschijnt Nieuwsbrief 2016 # 2.
Rob de Moes
Pim Wiersinga

