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OP H E T V E R Z O E K  van de redactie een lijstje te maken met tien boeken 

die'naar mijn persoonlijke voorkeur' niet mogen ontbreken op de 

'Ideale Leeslijst', als handreiking aan te bieden aan leerlingen van het 

voortgezet onderwijs die na invoering van het 'studiehuis' meer aan 

literatuur willen doen dan het voorgeschrevene, ga ik pas na lange aar-

zeling in . De aarzeling kent vele facetten. Ten eerste geeft de vraag mij 

niet de gelegenheid op te merken dat de idee van het 'studiehuis' niets 

meer is dan het laatste waandenkbeeld uitgebroed i n de breinen van 

Zoetermeerse onderwijskundigen. De hemel zij dank dat er toch nog 

leraren bij betrokken zullen zijn; die zullen de ergste rampen wel weten 

te keren. Ten tweede lopen de opstellers van lijstjes zoals hier bedoeld 

ernstige risico's, zoals is gebleken. Zulke lijstjes wekken lachlust op en 

zelfs agressie, want ze zijn altijd of te lang o f te kort en iedere titel is 

door vele andere vervangbaar. 

Toch heb ik mijn aarzeling overwonnen, met geen ander motief dan 

dat het altijd beter is over deze zaken wel dan niet na te denken. We l 

probeer ik mijzelf enige discipline op te leggen door vooral uit buiten

landse literaturen te kiezen - dat ligt in het verlengde van mijn dage

lijkse werk. Van alle titels die ik noem mogen ook vertalingen worden 

gebruikt. Ook breng ik enige typologie in mijn selectie aan, om een 

minimale spreiding over genres en periodes te krijgen. 

Eerst poezie, natuurlijk. Baudelaire, omdat met hem de moderne lite

ratuur begint. Is Baudelaire te veel, dan Hopkins, omdat de taal nooit 

gloeiender is gesmeed dan door hem. Is Hopkins te moeilijk, dan N i j -

hoff, want in hem komt veel uit de buitenlandse poezie samen. 

Drama vervolgens, want daar kun je soms iets van terugzien op de tv 

of i n de schouwburg. Macbeth zou ik zeggen, want Shakespeare was het 

menselijkste genie. Is Macbeth te kort, dan Faust, want daar vinden zo 

vele van onze cliches hun oorsprong. Is  Faust te  lang, dan  Koning Oedi

pus, want dat is de wortel van de literatuur. 

Fictie dan, de roman. Eerst de psychologische of realistische. Graag 


