
N E L L E K E N O O R D E R V L I E T Auteur 

Tien boeken voor mijn eeuwigheid 

Een momentopname 

V O O R W A A R D E N VOOR U I T V E R K I E Z I N G : 

* het boek heeft me ooit uit mijn evenwicht gebracht 

* het boek heeft me ooit buitengewoon vermaakt 

* het boek heeft me de adem benomen 

* het boek is aan me blijven vreten 

* het boek heeft zich aangeboden voor herlezing en leek - bij alle her-

kenning - als nieuw 

* het boek heeft me een bijzonder inzicht verschaft 

Naarmate de mens ouder en wijzer wordt is het moeilijker hem/haar 

nog te verrassen. Lukt dat toch, dan is het boek wel heel erg goed. Er 

zijn boeken die bij de jeugd horen en er zijn boeken die bij de ouderdom 

horen. Er zijn boeken die het objectief gezien niet meer halen, maar 

waar een zodanige emotionele waarde aan kleeft dat zij erbij horen. 

Boeken die een emotionele waarde bewaren door de jaren heen hebben 

natuurlijk ook een intrinsieke waarde. Er is geen boek dat ten onrechte 

op enig moment in je leven een baken wordt. 

De jury vond het heel moeilijk een keuze te maken. Moest Leni Saris 

erop, en Hector Malot? Tolkien? Andersen? Na ampele overwegingen is 

de volgende selectie gemaakt. 

Uit mijn adolescentie neem ik mee: Albert Camus, De mens in op

stand.  Ik heb het destijds weg moeten leggen, omdat het me compleet 

uit het lood sloeg. Ik herkende de worsteling om het leven te leven zon

der troost van een god of een zin. Ik neem ook mee: Franz Kafka,  Het 

slot  en Het proces.  Gelezen maar toen niet begrepen. Vreemd. Toch be-

seft: zo is het, zo zit het leven in elkaar. 

Uit een latere periode: Vladimir Nabokov,  Pale Fire. Het pure genoe-

gen van een spel met conventies en taal. Marguerite Yourcenar, Het her-

metisch zwart.  Ongelooflijk suggestief en sterk. Zo ook Thomas Mann, 

Doktor Faustus. Gerard Reve,  Op Weg Naar Het Einde en Nader Tot U. 

In de Nederlandse literatuur van een onnavolgbare stijl en openhartig-

heid. 


