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H E T DUITSE UITGEVERSHUIS Fischer gaf ooit de serie Exempla Classi-

ca uit waarin de honderd belangrijkste boeken ooit verschenen, al dan 

niet in het Duits vertaald, het licht zagen. Al dan niet in het Duits ver

taald: meer dan een derde waren in het Duits, Oostenrijks of Zwitsers 

geschreven. Toch was de keuze heel wat minder chauvinistisch dan je 

op het oog zou aannemen. De reikwijdte van het begrip wereld in de 

term wereldliteratuur gaat namelijk uit van een bepaald geografisch 

punt op onze planeet. Vanuit een tussen nauwkeurig te bepalen lengte-

en breedtegraden gelegen lapje aarde kijken de mensen naar wat er om 

hen heen wordt verteld, opgeschreven, of ooit in boeken, op kleitablet-

ten, rollen geitenvel of op het geduldig papier is vastgelegd. De mensen 

en niet de vergelijkende literatuurwetenschappers. Die komen nog 

maar pas kijken. 

Om de zaak niet onnodig te compliceren laat ik de vierde dimensie, 

die van de tijd, nu maar even buiten beschouwing. Uit praktische over-

wegingen, maar ook uit pragmatische, kwantitatieve. In de tijd van 

Fred Vuursteen leefden er op de hele aarde hooguit vijf tot tien miljoen 

mensen. Toen de woorden van het Nieuwe Testament, bezield door Jezus 

van Nazareth, tweeduizend jaar geleden hun bloedige zegetocht begon

nen, stapten er al driehonderd miljoen mensen rond. En in de laatste 

anderhalve eeuw groeide de wereldbevolking in rap tempo aan tot de, 

naar ik meen, zeseneenhalffniljard. Om de zoveel jaar verdubbelt tegen

woordig het aantal kale, op hun achterpoten rondwaggelende, met rede 

begiftigde zoogdieren, van wie naar schatting vijf promille de neurose 

vertoont zijn gedachten met ganzenveer, kroontjes- of vulpen, of op 

een schrijfmachine- of computertoetsenbord vast te leggen (voor de 

eeuwigheid, wat dacht je?). De boekenproductie neemt navenant toe. 

Gelukkig heeft het boek als cadeau nog juist zo veel statuswaarde dat 

het in omgekeerde evenredigheid met de productie afnemende aantal 

metterdaad nog lezende zoogdieren compenseert. 

Terug naar de geografie. Ik acht me, hoe verleidelijk ook, ontheven 

van de taak de wereldliteratuur vanuit het perspectief van de bewoners 


