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Trespassing: de Franse leeslijst 

L A A T IK B E G I N N E N  met mijn persoonlijke toptien van de Franse litera

tuur. Een toptien die in zoverre aan restricties is gebonden dat ik mij 

beperkt heb tot het proza en de literatuur van na 1700. Daardoor mis-

sen wij zowel de tranen van Verlaine (ilpleure dans mon cceur comme il 

pleut sur la ville),  als die van Karel de Grote (En Rencesvals en est Carles 

venuzl'Des morz qu'il troevet comencet a plurer), maar wij krijgen er 

onder meer een 'bceuf a la mode' (Proust) en het smerigste eten ooit in 

de Franse literatuur beschreven (Celine en Huysmans) voor terug. 

Marcel Proust,  A la recherche du temps perdu 

Miche l Butor, L'Emploi du temps 

Stendhal, La Chartreuse de Parme 

Gustave Flaubert, Madame Bovary 

Assia Djebar,  LAmour, la fantasia 

Louis-Ferdinand Celine, Voyage au boutde la nuit 

Miche l Leiris,  La Regie dujeu 

Belle van Zuylen, Lettres a Constant d'Hermenches 

Joris-Karl Huysmans, A  vau-l'eau 

Colette  La Vagabonde 

Hors concours blijven dan nog over: Andre Gide, Nathalie Sarraute, 

Denis Diderot, Casanova, Violette Leduc, Rachid Boudjedra en Simone 

Schwarz-Bart. 

Vrijwel geen van de genoemde boeken voldoet aan de criteria die 

door middelbare scholieren aan de boeken voor hun leeslijst worden 

gesteld: die moeten dun, zeer dun zijn, en er moet een Nederlandse 

vertaling, maar liever nog een uittreksel in het Nederlands, voorhanden 

zijn. Omdat mijn oudste dochter de boeken die ze uit mijn boekenkast 

haalde met het oog op haar eindexamen H A V O , vorig jaar, nog steeds 

niet heeft teruggegeven, kom ik, na het wederrechtelijk betreden van 

een ruimte waar ik, bij wijze van spreken, al jaren niet meer kom, be-

trekkelijk snel tot de conclusie dat het effect van mijn welgemeende 

adviezen gering is geweest. 
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