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T O E N IK OP MIJN T W A A L F D E  naar de middelbare school ging, hield 

ik van lezen. Toen ik vijf jaar later afzwaaide, was ik verslaafd aan lezen. 

Liefde die passie werd: het is een ontwikkeling die in tegenspraak is met 

de pasklare idee dat op school de liefde voor het lezen wordt doodge-

slagen omdat het een plicht wordt, een vak. Ik vond dat juist wel aan-

trekkelijk: structuur aanbrengen in die geheimzinnige, opwindende ac

tiviteit die lezen voor mij was. En bovendien viel er op die manier nog 

wat mee te verdienen ook: cijfers. Eindelijk iets leuks op school! Van

daar dat ik tamelijk vroeg - eind tweede, begin derde klas - de lerares 

Nederlands vroeg om suggesties voor de leeslijst. Ik deed dat met een 

mengeling van gretigheid en wantrouwen. Want ik had al nattigheid 

gevoeld: het was geen vanzelfsprekendheid dat de boeken die ik uit me

zelf las van voldoende kaliber waren om op de eindexamenlijst te mogen 

staan. Jan Wolkers en Remco Campert konden ermee door, zo had ik 

inmiddels begrepen, maar Jan Cremer en Theo Kars bijvoorbeeld niet, 

auteurs wier werk mij toen minstens zulke rode oortjes bezorgde als de 

boeken van hun twee wel gecanoniseerde collega's. 

De eerste suggestie van de lerares was, als ik het me goed herinner, 

Het fregatschip Johanna Maria. Het boek had me met de levens- en lees-

ervaring die ik toen had niets te zeggen. De enige herinnering die ik aan 

Van Schendels roman heb overgehouden, is dat hij me het besef van 

het verplichte lezen bijbracht: je door een verhaal heen worstelen om

dat het moet. 

Deze teleurstelling was helaas geen incident, maar werd een trend: 

het lezen voor de lijst wilde maar geen feest voor de geest worden. Het 

einde van het liedje was een lijst met dertig titels waarvan ik me nu nog 

maar enkele herinner (bijna allemaal evergreens  uit de Middeleeuwen en 

de Gouden Eeuw), terwijl me van het examen zelf niets is bijgebleven. 

De leeslijst deugt niet, zo zouden deze ervaringen mij hebben moe

ten leren. Maar dat is een veel te gemakkelijke en uiteindelijk onjuiste 

conclusie. In de eerste plaats omdat de plicht van het lezen niet tot het 

verdwijnen van mijn leesplezier heeft geleid, zoals de gemeenplaats wil. 


