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RÉSUMÉ EN NÉERLANDAIS  
(SAMENVATTING) 

 

TERUGKEER NAAR HET CULTURELE ERFGOED : 

Geschiedenis, herinnering en diaspora  

in de Spaanstalige literatuur van Marokko 

1951-2009 

 

In dit proefschrift heb ik geprobeerd om de Spaanstalige literatuur van Noordwest-

Marokko (vanaf 1951 tot en met 2009) in kaart te brengen op basis van de thema’s  

geschiedenis, herinnering en diaspora. Vanaf het begin van het Spaanse 

protectoraat in Marokko (1912-1956) heeft zich geleidelijk aan een Spaanstalige 

Marokkaanse literatuur ontwikkeld die rond de jaren veertig van de twintigste 

eeuw gestalte krijgt. Het gaat om een relatief jonge literatuur die nauwelijks 

bekend is bij het grote publiek en bij de specialisten op het gebied van de 

Spaanstalige literatuur. Het specifieke doel van deze studie is om een van de 

Spaanstalige literaturen te verkennen die buiten Spanje geschreven is. Deze 

literatuur heeft binnen de postkoloniale studies nauwelijks enige aandacht 

gekregen. Dit proefschrift beoogt dan ook geen uitputtende studie te zijn, maar is 

hoofdzakelijk verkennend van aard.  

Het Noorden van Marokko onderhoudt al sinds de achtste eeuw een 

bijzondere relatie met Spanje. De korte afstand tussen beide landen is van grote 

invloed geweest op de onderlinge politieke, culturele en linguïstische uitwisseling. 

De Spaanse beïnvloeding heeft diepe sporen achtergelaten in Noordwest-Marokko. 

Zowel op sociaal-cultureel als op linguïstisch gebied zijn er vele kenmerken die nog 

altijd verwijzen naar dit gedeelde verleden. Deze historische en culturele context 

draagt in belangrijke mate bij aan het begrip van de literatuur en haar thematiek 

die ik in dit proefschrift heb onderzocht. Vanwege de relatieve onbekendheid van 

bovengenoemde literatuur heb ik veel aandacht besteed aan haar historische 

oorsprong en ontwikkeling om zo beter inzicht te verkrijgen in de thema’s die de 

schrijvers uit mijn corpus behandelen. Daarbij was het uitgangspunt van mijn 
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analyses een Marokkaans perspectief en niet een (neo-) koloniale invalshoek, dit in 

tegenstelling tot voorgaande onderzoekers.  

De belangrijkste vragen worden als volgt geformuleerd: in hoeverre 

weerspiegelt de Spaanstalige Marokkaanse literatuur de geschiedenis van 

Noordwest-Marokko? En welk verband onderhouden de literaire teksten met de 

herinneringen van de verschillende gemeenschappen die er hebben gewoond of er 

nog steeds wonen? Hoe verhouden deze teksten zich tot de diaspora van de Joodse 

minderheid, die voor het grootste gedeelte uit Marokko vertrok na de 

onafhankelijkheid? En als laatste: wat zijn de belangrijkste thema’s of aspecten die 

ten grondslag liggen aan deze Spaanstalige Marokkaanse literatuur? 

Mijn onderzoeksmethode is ontleend aan de literatuurgeschiedenis. Ik geef 

een chronologische beschrijving van de geschiedenis waarin deze literatuur haar 

oorsprong vindt, alvorens de literaire teksten aan de hand van deze achtergrond 

onder de loep te nemen. Ik beroep me daarbij op twee concepten: de literair-

filosofische notie van minor literature van Gilles Deleuze en Félix Guattari en het 

sociaal-historische begrip lieux de mémoires (oftewel: plaatsen van herinnering) 

van Pierre Nora. 

Mijn hypothese aangaande de literaire analyses vat zich op de volgende 

manier samen: aan de ene kant verbeeldt de Spaanstalige Marokkaanse literatuur 

individuele en collectieve herinneringen, aan de andere kant, bevraagt, 

bediscussieert of fictionaliseert deze literatuur het (vaak problematische) 

koloniale en postkoloniale verleden van de historisch-culturele ontmoeting tussen 

Marokko en Spanje.  

Het proefschrift bestaat uit vier delen. Het eerste deel schetst de historisch-

culturele en linguïstische achtergrond van deze literatuur. Het tweede deel is 

gewijd aan de poëtische productie tijdens en na het protectoraat, waarbij ik 

speciale aandacht schenk aan de Marokkaanse (Arabisch-talige) bijdragen aan het 

tijdschrift Al-Motamid. Het derde deel concentreert zich op de relatie tussen 

geschiedenis en fictie en gaat in op de definitie van deze literatuur als minor 

literature. Hierop volgen twee literaire analyses die zich richten op de literaire 

representaties van Marokkaanse geschiedenis in relatie tot steden. In het vierde en 

laatste deel ga ik in op de symbolische betekenis van de stad Tétouan in deze 
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literatuur en analyseer ik vier werken van de Joods-Marokkaanse Spaanstalige 

diaspora.  

Het eerste deel schetst de historisch-culturele en linguïstische context voor 

de literaire teksten die later aan bod komen. Hierbij ligt de nadruk op de 

historisch-culturele band tussen Marokko en Spanje. Verder heb ik het Spaans 

kolonialisme in Marokko behandeld, waarbij bijzondere aandacht is geschonken 

aan de rol van de ideologie van de Afrikanisten (Spaanse militairen met koloniale 

ambities). Deze ideologie werkte niet alleen door in de koloniale politiek, maar ook 

in de culturele uitdrukkingen en in de literaire verbeelding, hoewel minder 

uitgesproken en zichtbaar. De Afrikanisten baseerden zich, voor politiek gewin, op 

de gelijkenissen tussen Spanje en Marokko en het gedeelde Spaans-Arabische 

verleden. 

Ook heb ik veel aandacht besteed aan de positie van het Spaans in Marokko 

en de wijze waarop de Spaanse taal (en cultuur) zich in Noordwest-Marokko heeft 

ontwikkeld. Ik heb een kort overzicht gegeven van de culturele en linguïstische 

instituties (zoals de onderwijsinstellingen en de pers die zich bezighouden met de 

Spaanse taal en cultuur). De geschiedenis van deze instituties laat zien dat de 

relatie tussen beide landen al reeds voor de koloniale periode zeer nauw was. Dit 

wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het feit dat er al in 1820 Spaanstalige 

kranten bestonden in Marokko, ruim voordat Noord-Marokko werd ingelijfd als 

Spaans protectoraat. Ik heb laten zien hoe het Spaans zich in Marokko heeft 

gemanifesteerd aan de hand van de culturele relaties en invloed én de educatieve 

missies van de evangelische Franciscanen (missionarissen) die een bijzondere 

interesse toonden in de Marokkaanse taal (talen) en cultuur. Het geval van José 

Lerchundi laat goed de dubbelzinnigheid van de hele onderneming zien. Zijn werk 

als taalkundige heeft bijgedragen aan een betere kennis van de cultuur van de 

regio (zoals ook aan de ontwikkeling van taalmethodes voor het darija en het 

Riffijns), maar het afrikanistische discours dat daaraan ten grondslag ligt, 

weerspiegelt ook de koloniale geest die het eveneens bezielde. 

De onderwijs- en talenpolitiek die de Spaanse koloniale autoriteiten vanaf 

1912 voerden, verschilt van die van het Franse gezag. De Fransen slaagden erin 

een stellige en effectieve taalpolitiek te implementeren met als voornaamste doel 

het creëren van een francofone elite. De Spaanse politiek, daarentegen, gebaseerd 
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op de banden van « Spaans-Arabische vriendschap » en geïnspireerd op het 

gedeelde Andalusische verleden – evenwel om koloniale doelstellingen te 

realiseren – slaagde niet in het scheppen van zo’n elite. Vanaf 1939, onder de 

autoriteit van Franco in Marokko, versterkte het  « broederlijke » discours zich 

meer, eveneens met verscheidene politieke en strategische doeleinden. De 

taalpolitiek van de Spanjaarden onderscheidde zich verder van die van de Fransen 

door de bijzondere waardering en aandacht voor het Arabisch en het Riffijns 

evenals voor de Marokkaanse cultuur die deze talen inbedt. Ik heb ook gezien dat 

deze « dubbelzinnige » Spaanse koloniale expeditie niet heeft geleid tot een 

serieuze invoering van Spaanstaligheid in de regio. De appreciatie voor de 

Marokkaanse talen en cultuur is kenmerkend te noemen voor de Spaanse koloniale 

overheersing in Marokko. Het Spaans fungeerde tijdens het protectoraat als 

officiële taal, maar verliest haar officiële status na de dekolonisatie, hoewel het 

blijft functioneren als een taal van literaire expressie. 

Deel twee beschrijft het werk van Marokkaans Spaanstalige dichters uit de 

tijd van het Spaanse protectoraat, met name het fenomeen « Marokkaans 

hispanisme » wordt belicht dat het begin van literaire producties in het Spaans 

markeert. Ik ga nader in op de tweetaligheid die deze dichters toepassen op hun 

poëtisch werk en hun vertalingen. Hoewel ik heb gepoogd enkele gedichten uit 

deze periode te analyseren, is dit vanwege onvoldoende literatuur over de sociaal-

culturele geschiedenis van dit tijdsbestek niet geheel uit de verf gekomen. 

Het literaire tweetalige tijdschrift Al-Motamid (1947-1956), was in de 

periode van het protectoraat gedurende de jaren veertig en vijftig de spil van 

culturele activiteit in Noord-Marokko. Het putte uit het rijke Andalusische verleden 

en ontleende haar naam aan de befaamde dichter-koning Al-Motamid Ibn ‘Abbad 

(1069-1091), wiens werk tevens als voornaamste inspiratiebron fungeerde voor 

de medewerkers van het blad. Het meest opvallende kenmerk van het tijdschrift 

was haar tweetaligheid. De auteurs publiceerden in het Spaans én in het Arabisch 

in een tijd waarin dit geen vanzelfsprekendheid was, namelijk de Spaanse 

koloniale bezetting van Noord-Marokko. Deze terugkerende ambivalentie was 

tegelijkertijd ook karakteristiek voor de Spaanse overheersing in Noord-Marokko.  

Het tijdschrift Al-Motamid kende vanaf het begin een belangrijke rol toe aan 

het Arabisch. De ambitie was om de twee culturen en talen, het Arabisch (lees ook: 
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Marokkaans) en Spaans, te verenigen. Het middeleeuwse, islamitische Spanje, 

oftewel Al-Andalus, fungeerde daarbij als primaire poëtische inspiratiebron. Het 

gedeelde erfgoed, geïdealiseerd en geëxotiseerd, gaf een dubbele betekenis aan de 

doelstellingen van het tijdschrift. Het anders-zijn werd benadrukt net zoals dat Al-

Andalus werd beschouwd als voorbeeld. Dit alles binnen de context van Spaans 

politieke bezetting in Marokko. Ten tijde van het tijdschrift zaten de Spanjaarden 

in Marokko en niet, zoals vroeger het geval was, de Arabieren en Berbers in Spanje. 

De ideologie van het Afrikanisme heeft als sociaal-politieke context gediend voor 

het tijdschrift, omdat het kolonialisme nu eenmaal de feitelijke sociaal-politieke 

situatie was tijdens het bestaan van het blad. Echter, politieke beweegredenen 

lijken geen expliciete of uitgesproken rol te hebben gespeeld in het tijdschrift zelf. 

Integendeel, de groep dichters werkte naar een interculturele dialoog toe, om 

toenadering en samenwerking te bevorderen. Daar zijn ze in twee opzichten in 

geslaagd: middels de vertalingen van de Spaanstalige gedichten naar het Arabisch 

en vice versa en door de samenwerking met gerenommeerde dichters uit het 

Midden-Oosten, de Arabische diaspora, het Iberisch schiereiland en Latijns-

Amerika. Dit alles had als hoofddoel om twee culturen en twee talen samen te 

brengen, en zo creëerde het tijdschrift een hybride ruimte waarin het « Spaans-

Marokkaanse » kon leven. De Marokkaanse dichters speelden daarin een actieve en 

gelijkwaardige rol. Wat ambivalent blijft is dat de koloniale achtergrond van de 

Spaanse bezetting de dichters van het tijdschrift, Marokkanen of Spanjaarden, op 

het eerste gezicht niet raakte. Zij geloofden allen stellig in deze culturele 

samenkomst, maar zoals mijn analyse van de gedichten van Abdelkader el 

Mokaddem en Mohammed Sabbagh laat zien, was het Marokkaanse nationalisme 

wel degelijk aanwezig, zij het op subtiele wijze. Zo werpt mijn analyse een nieuw 

licht op een eerdere studie van het tijdschrift door Sonia Fernández Hoyos, die de 

Marokkaanse dichters van het tijdschrift buiten beschouwing heeft gelaten. De 

bestudering van de tweetalige gedichten heeft naar voren gebracht dat vanuit 

Marokkaans standpunt de dichters zich uitspraken over de wens bevrijd te worden 

van de koloniale bezetting. Maar het biedt ook een nieuw, ietwat ander perspectief 

op de sociaal-culturele achtergrond van die tijd. Er was dus sprake van latent 

verzet tegen de sociaal-politieke situatie van die tijd. 
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Vanuit Marokkaans perspectief gezien werd het poëtische Spaans-

Marokkaanse project Al-Motamid de uitdrukking van een ambivalente linguïstische 

situatie en een antikoloniaal sentiment, middels de Arabische versie van de 

gedichten. Om Mohammed Sabbagh te citeren: « Muero bajo vuestros pies. Para 

vivir en vuestras lenguas » (« Ik sterf onder jullie voeten. Om te leven in jullie talen 

»). In deze versregel schemert goed de dubbelzinnigheid van de situatie door die 

zeker voor de Marokkaanse dichters gold. De liefde voor de Spaanse taal, waarin 

Sabbagh een deel van zijn œuvre heeft geschreven, bleek op een bepaalde manier 

toch onverenigbaar met de Spaanse bezetting in Noord-Marokko. Het opmerkelijke 

hieraan is, dat er ook een verborgen betekenis in de Spaanse versie van het gedicht 

is te vinden, waarin het antikoloniale en/of patriottistische thema versluierd is 

onder een christelijk vocabulaire (Pasen, opstanding). Dit doet op een bepaalde 

manier denken aan de aljamíada-literatuur van de Moriscos, die verzet toonden via 

hun literaire teksten.  

Na de onafhankelijkheid van Marokko (1956) bleef de literaire activiteit 

levend, want Al-Motamid had al voor haar einde een opvolger in het literaire 

tijdschrift Ketama (1953-1959) waarvan de medewerkers ook deel uitmaakten van 

de poëtische cirkel van bevriende collega-dichters van Al-Motamid. 

In deel drie heb ik de context en het theoretisch kader behandeld van de 

postkoloniale literatuur, die haar oorsprong vindt in de taal- en cultuurvestiging 

van de Spaanse koloniale politiek in Marokko. Deze Marokkaans Spaanstalige 

literatuur heb ik gedefinieerd aan de hand van het filosofisch-literaire begrip 

« minor » -literatuur van Deleuze en Guattari, omdat het om een linguïstische 

minderheidsgroep gaat (de Spaanstaligen in Marokko) die zich in een 

meerderheidstaal uiten, namelijk het Spaans. Een van de kenmerken van deze 

literatuur is de wijze waarop de literaire teksten uiting geven aan de 

verbondenheid met de geschiedenis, van bijvoorbeeld de Oorlog van Tétouan 

(1859-1860), gezien en beleefd door Marokkaanse personages, tot de opkomst van 

de nationalistische beweging net voor de onafhankelijkheid van Marokko. In dit 

opzicht heb ik ook het thema van de herinnering van het historisch-culturele 

erfgoed van Spaans-Marokko behandeld. Deze literaire representatie van de 

geschiedenis blijkt in de geanalyseerde literaire fictie uiterst veelzijdig, multi-

linguïstisch en betekenisvol.  
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De historisch-culturele en linguïstische band speelt een betekenisvolle rol 

voor het gros van de hier bestudeerde schrijvers die zich allen hierdoor op 

thematisch niveau hebben laten inspireren. Op dit punt onderscheidt deze 

literatuur zich van de Franstalige Marokkaanse literatuur waarin de geografie en 

geschiedenis van Marokko niet zo expliciet aanwezig zijn als in de Spaanstalige 

Marokkaanse literatuur. Desalniettemin uit zich het thema van de historische band 

tussen Marokko en Spanje niet op dezelfde manier bij de verschillende auteurs. Bij 

Achmed Ararou is de relatie met Spanje dubbelzinnig. In het korte verhaal 

« Trabanxi », verwijst hij naar de Andalusische cultuur, maar betreurt hij het 

huidige migratiefenomeen van jongeren uit Noord- Marokko richting Spanje zeer.  

De roman van Mohammed Bouissef Rekab, Las inocentes oquedades de 

Tetuán (De onschuldige leegtes van Tétouan), een historische roman, richt zich op 

de leegte in Tétouan na het vertrek van haar Spaanse en Joodse bewoners. De 

auteur refereert in dit werk aan de geschiedenis van de Spaanse aanwezigheid in 

de periode van het protectoraat en met name aan de afwezigheid van de 

Spanjaarden na de onafhankelijkheid, in een verhaal waarin de relaties tussen de 

opeenvolgende generaties als illustratie dienen voor de bruuske verandering van 

de overgang van de bezetting naar de onafhankelijkheid. In zijn roman 

weerspiegelt de niet-geaccepteerde relatie tussen een Spaanse en een Marokkaan, 

de historische confrontatie tussen Marokko en Spanje, waarmee de auteur 

uitnodigt tot reflectie. De symboliek van deze relatie staat voor een bepaalde 

openheid en een wil tot dialoog, om te kunnen communiceren over de gedeelde 

koloniale geschiedenis tussen Marokko en Spanje die nog steeds gevoelig ligt. Een 

ander vraagstuk wordt naar voren gebracht aan de hand van een verhalende 

beschrijving van de convivencia of harmonieuze samenleving van de verschillende 

gemeenschappen waarbij de roman ook enigszins getuigt van nostalgie naar de 

koloniale tijd. De auteur sluit daarmee aan bij een actuele tendens in Spanje waarin 

koloniale nostalgie (tempo doeloe) de boventoon voert, waar de succesvolle roman 

El tiempo entre costuras van María Dueñas een voorbeeld van is. De roman van 

Bouissef Rekab behoort tot het realistische genre, dat zich onderscheidt van het 

korte verhaal van Ararou door de talrijke verwijzingen naar de geschiedschrijving.  

 Het verhaal van Ararou valt onder de littérature fantastique, geïnspireerd 

door universele mythen en het magisch realisme. Ararou kaart ook andere thema’s 
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aan, zoals de invloed van het erfgoed van het Spaans protectoraat. Dit doet hij al 

spelenderwijs met de geschiedenis van het stadje Asilah waarvoor hij een nieuw 

verleden creëert. Zowel Ararou als Bouissef Rekab geven in hun ficties, ieder op 

hun eigen manier, verschillende sleutelepisodes weer van de geschiedenis van het 

Cherifiaanse (Marokkaanse) rijk. Ze benadrukken op deze wijze, alhoewel ieder op 

een andere manier, het historisch erfgoed van Noord-Marokkaanse steden en 

herdenken de band met de oude « protector » (beschermer), Spanje, zowel in het 

verleden als het heden.  

Deel vier gaat over het cultureel en linguïstisch erfgoed van de stad Tétouan 

evenals over de Joods-Marokkaanse herinnering van de hispanofone Marokkaans-

Joodse diaspora van deze stad. Ik heb in mijn benadering hierbij het concept « lieux 

de mémoire » (plaatsen van herinnering), ontleend aan de historicus Pierre Nora, 

om de bijzondere status van Tétouan in deze literatuur te definiëren en te 

benadrukken. Deze stad wordt door de schrijvers gebruikt als achtergrond van 

hun literaire werken en staat tevens voor herinneringen en andere plaatsen in het 

verleden.  

In de bestudeerde werken verhoudt de rol van de herinnering zich met 

name tot het rijke culturele en linguïstische erfgoed. Dit blijkt uit de wil van de 

schrijvers die er zijn geboren en opgegroeid of er hebben gewoond, om een 

collectieve en individuele herinnering in stand te houden. Via deze werken is er 

ook een roep hoorbaar tot behoud van de culturele en architectonische erfenis, 

zoals de instandhouding van de herinnering van de Joods-Marokkaanse taal 

hakétia. Ik heb uitputtend het thema van de Joodse Spaans-Marokkaanse 

herinnering in zijn algemeenheid geanalyseerd in bepaalde werken van 

verschillende generaties. Het belangrijkste kenmerk dat ik heb onderscheiden is de 

Sefardische cultuur van Tétouan, op gedetailleerde wijze beschreven en met het 

accent op het behoud van het culturele erfgoed van Tétouan. In de literatuur neemt 

de stad Tétouan een uiterst symbolische plaats in als stad die op vele manieren 

betekenis geeft aan de verbeelding of representatie van het verleden en het heden. 

Het overgrote deel van de werken die in deze studie zijn bestudeerd (met 

uitzondering van het korte verhaal van Ararou), speelt zich dan ook af in Tétouan. 

Zo is het stedelijke decor in het hart van deze literatuur geplaatst, vanwege de 

geografische ligging, geschiedenis en culturele en linguïstische rijkdom van deze 
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stad. Bij Moisés Garzón Serfaty maken we kennis met het Joodse Tétouan en haar 

Sefardische kenmerken, zoals de aandacht voor het eeuwenoude beroep van 

kopersmid, overgedragen door de Andalusische voorouders die uit Spanje 

overkwamen. Bij Bouissef Rekab ligt het accent juist op de moderne stad als creatie 

van de Spaanse overheersers. De zorg om het behoud van het culturele en 

architectonische erfgoed speelt echter ook een belangrijke rol in zijn roman. 

De geschiedenis van Noordwest-Marokko en Spanje is sinds eeuwen 

getekend door een dynamiek van migratie, over en weer. Deze historisch-culturele 

link tussen beide landen wordt ook weerspiegeld in de thematiek van de 

bestudeerde literatuur, waarin nostalgie, herinnering en het koloniale verleden 

centraal staan. Zo wordt het belang van de geschiedenis, de geografie en de 

culturele rijkdom van het Noordwesten van Marokko getoond. Vanwege deze 

kenmerken, blijft deze regio fungeren als erfgenaam van de band tussen de twee 

oevers. Het corpus dat ik heb bestudeerd heeft het belang en het specifieke van 

deze regio onderstreept. 

In het werk van Isaac Benarroch Pinto, waarvan het werk aan de periode 

van het protectoraat verbonden is, heb ik een sterke link gevonden met de 

Spaanstalige literatuur van Latijns-Amerika. De auteur introduceert de 

« Marokkaanse indiaan », die staat voor de Marokkaanse Jood uit Tétouan en zijn 

migratie van Tétouan naar Latijns-Amerika. Benarroch Pinto’s verhaal over de 

« indianos tetouaníes » (indianen van Tétouan) is een verwijzing naar Latijns-

Amerika. De overeenkomst van Latijns-Amerika de « nieuwe wereld », met Spanje 

wordt ten eerste bepaald door de taal en de band met Marokko middels de Joods-

Marokkaanse gemeenschap die in het continent gevestigd is. Zijn korte verhaal 

richt zich ook op het religieus islamitische erfgoed, evenals op de tradities van de 

saharaouis, in het zuiden van Marokko, die verschillende culturele elementen van 

Marokko vertegenwoordigen. 

Het tweede gedeelte van dit laatste deel wordt ingeleid door een kort 

overzicht van de migratie van Joodse Marokkanen uit Marokko om de door de 

auteurs aangekaarte thematiek te contextualiseren. 

In de roman van Bendahan, Déjalo, ya volveremos (Laat maar, we keren wel 

terug), verbeeldt de link tussen Marokko en Spanje het vertrek van de Joden als 

een soort dubbele « ballingschap » ; ten eerste vanwege de herinnering aan de 
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voorouders die vanuit Spanje naar Marokko vluchtten en ten tweede vanwege het 

vertrek (of de terugkeer) naar Spanje van een gedeelte van deze minderheid voor 

en na de onafhankelijkheid van Marokko. Bij Mois Benarroch in zijn roman En las 

puertas de Tanger (Bij de poorten van Tanger) ligt het accent eerder op het 

kosmopolitisme van de Joodse Marokkanen dan op de specifieke band die deze 

gemeenschap met Spanje heeft. De roman van Bendahan bespreekt het Sefardische 

verleden, de band tussen de herinneringen aan het verleden en het heden waarin « 

hispaniteit » of « sefarditeit » een essentiële rol speelt, in die zin dat dit culturele 

en religieuze erfgoed fungeert als een troost voor het verscheurde leven van een 

balling. Deze ballingschap refereert aan de Joods-Marokkaanse migratie van de 

jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, maar ook aan die van de voorouders 

die Spanje uitgezet werden. De hoofdpersoon van Bendahan’s roman, is 

genoodzaakt om in haar geboortestad Tétouan een kast achter te laten, die voor 

haar staat voor ballingschap en haar jeugd. De raakvlakken die al deze Sefardisch-

Marokkaanse schrijvers hebben, is dat ze hun individuele en collectieve culturele 

identiteit bevragen en herdenken. Dit doen ze door een terugkeer naar hun 

familiale, culturele en linguïstische herkomst die sterk verbonden is met de 

Spaanse voorouders en met het Spaanse vasteland waar de sefardische Joden hun 

oorsprong vinden. Ze creëren zo een historisch-cultureel kader dat sterk 

verbonden is aan de Spaanse cultuur en beschreven wordt vanuit de hybride 

identiteit. 

Garzón Serfaty’s verhaal gaat over de terugkeer naar het vaderland. Hij richt 

zich vooral op het schriftelijk vastleggen van zijn jeugdherinneringen en van de 

Joodse familietradities van Tétouan, die sterk zijn getekend door nostalgie en het 

verlangen om de herinnering aan het verleden levend te houden. Het Sefardisch 

erfgoed van de Spaanse voorouders die naar Tétouan vluchtten, is een onderwerp 

dat de bestudeerde romans gemeen hebben. De belangrijkste thema’s van de 

werken van de hedendaagse Sefardisch-Marokkaanse diaspora  zijn « het zich thuis 

voelen » bij een cultuur, religie of land en de zoektocht naar identiteit.  Bij 

Bendahan vormen de jaren na de onafhankelijkheid het tijdskader waarin het 

dramatische en pijnlijke vertrek van een gedeelte van de Joodse Marokkanen 

richting Spanje centraal staat. De roman van Benarroch wordt gekenmerkt door 

het traceren van historische, culturele en linguïstische sporen van identiteit en 
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familie, voornamelijk verwijzend naar de verdwijning van de Joodse gemeenschap 

van Tétouan en de betekenis van deze stad als geboorteplaats. Het bevragen van de 

identiteit en het toebehoren aan een cultuur of religie, al dan niet gekleurd door 

kosmopolitisme, vormt een van de rode lijnen in En las puertas de Tanger. De « 

Marokkaniteit » van de personages wordt in perspectief gebracht en opnieuw 

gewaardeerd bij hun genoodzaakte terugkeer naar hun geboortestad Tétouan. Bij 

Benarroch uit zich het magisch realisme op een andere manier dan bij Bendahan 

want bij eerstgenoemde wordt dit beïnvloed door « het mystieke » en door 

mythen. Bendahan’s roman wordt gekenmerkt door de magische denkwereld van 

kinderen. Dit is een andere invalshoek om moeilijke thema’s te belichten. Wat 

Bendahan en Benarroch gemeen hebben is het beeld dat zij schetsen van meerdere 

eeuwen geschiedenis van de Sefarden waarin verleden en heden samenkomen en 

bevraagd worden. Ook hier is nostalgie een sleutelwoord. Het is de uitdrukking van 

een cultuur zonder vaste grond en van een niet altijd gekozen ballingschap. De 

twee romans behandelen het thema van de herinnering van de Sefardische joden 

en die van de Spaanstalige Sefardische diaspora van Marokko en het thema van 

een veelzijdige gecompliceerde identiteit die niet alleen bevraagd, maar vooral 

herdacht wordt. Het is een veelomvattend erfgoed dat de schrijvers « herbezoeken 

» in hun literaire fictie, waardoor zij in ieder geval aan de hand van literatuur deze 

rijke geschiedenis laten voortleven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


