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IN E E N BUI V A N V E R D W A Z I N G en verwarring wierp ik eens honderden 

boeken in de vuilnisbak. Om de persoonlijke last van dat moment te 

verlichten, weet ik achteraf. Het voelde alsof ik al wat zich van jongs af 

aan in mijn lichaam en hoofd had opgestapeld van me afwierp en een 

nieuw begin maakte. Ik zie ook na zo veel jaren geen reden om aan de 

oprechtheid van die toenmalige sensatie te twijfelen, zeker niet omdat 

het afscheid dat ik nam ook een afscheid was van iets dat ik niet wilde 

verliezen. Het ging dus om een uitgesproken tegenstrijdig gevoel. Soms 

mis ik nu weleens een boek waarvan ik weet dat het in mijn kast thuis-

hoorde. Het is op zo'n moment pertinent een boek dat ik eigenhandig 

als een rib uit mijn lichaam gerukt heb. Of na wat seconden bedenktijd: 

geen rib, maar een spiertje of vezeltje, geen lidmaat maar een flinter 

van een pinkbotje, een lichaamsdeel dat zeurt zonder er te zijn. Maar 

op z'n best gaat het met zo'n boek om een nucleinezuur uit de dubbele 

spiraal die aan de basis ligt van alle genen en chromosomen. Dat zal 

misschien wat ingewikkeld en vooral clichematig klinken. Maar voor 

iedere ware lezer maakt het lezen deel uit van zijn leven, zodat er boeken 

zijn die zich inderdaad in iemands lichaamscellen nestelen en die een

maal gestationeerd niet meer weg te slaan zijn uit de lichaamscode. Ik 

meende met mijn rigoureuze wegwerpactie te bereiken dat de boeken 

die ik behield althans die boeken waren die mijn levenstijd belichaamd 

hadden. Dat ze waren wat bij me hoorde, wat me had vergezeld en 

moest blijven vergezellen. Dat ze waren wat me boekstaafde. 

Wat ik in de vuilnisbak had geworpen moesten de boeken zijn die 

niets meer voor me betekenden, wat ik behield was bijgevolg goede lite

ratuur. Mijn ter plekke geformuleerd streven, staande voor die groene 

afvalbak, was het deze zuiveringsactie op latere leeftijd nog een aantal 

malen te herhalen en op die manier te komen tot een restant dat zou pas

sen op een hardhouten boekenplank van zo'n dertig centimeter lengte. 

Daar stond dan al wat van waarde was bijeen, niet weerloos maar in 

triomf - in de zekerheid voor immer schakel te zijn in de keten van 

mijn lees-DNA. Een geincorporeerde particuliere canon, de definitieve 
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